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സഹസ്രയോഗം 
%വൈദ്യപ്രിയ്? എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടുക്രടിയതു”. 

ന) [൪ ടട 

(ധാരാകല്ലം, ഭേഷജകല്ലം മുതലായവയും ആയിരം 

വിശിഷ്ടയോഗങ്ങളും അടങ്ങിയതു”) 

ന്ത് ഞം ത്തി 

വ്രസാധക൯, 

വൈദ്യന്, കൊല്ല൪വീട്ടില് 

വേലഠായുധക്കുര പ്പ 

പണ്ഡിതരാജ ബ്ര്മശ്രി പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠശമ്മാ 
അവര്കളുടെ ശിഷ്യന്, 

ഏസ്സ്. എന്. എസ്സ്. ആയുവേദചികിത്സംലയം 
ഐരാപുരം _ കീഴില്ലം. &, 0. 

പ്രകാശകന്മാ൪, 

ശ്രീരാമവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല, കൊല്ലം. 

വില രൂപാ 9. 

7 തി; 



ഖന ത്്ത്തമനന
്തെ 

ശ്രീരാമവിലാസം? പ്രസ്സ്. 

കൊൊല്പഠ. 

ടട 0. .......- 

(കാപ്പി റൈറവ” ) 

്്ഴകഴഴ
ഴ്ന്്

ി 



വിഷയാനുക്രമഠ 

കാംഷായയോഗങ്ങറാ 
ജ്വരത്ത।ന്. 

പേജ്ം 

3) ഷഡംഗം കഷായം ക്ക് 1 

ഷഡ ഗവ് ധാനഭേദങ്ങറാ എ 
2 തോയതോയമദാദി 

- 33) പാഠഗ്നിമസ്ഥാടി 
4. ഗോപാംഗനാദി മു 
5 പത്ഥ്യാകട്ഫലാദി 9? 
4൫ ദ്രംക്ഷാദി (൧) ൭ 
7 നാശരാദി 4. 
8 പത്രംവേണുഭവാദി . ത 
9 ആര് മൊട്ടാടി ക് 

൬10 ആവിത്തോലാദി ര 
11] ദാരുനാഗരാദി 4 
12 ദശ്മൂലവൃഷാദി ടര് 
1 3 ഭാരങ് ഗ്യാദീ (൧) ദ 
14 ദശമൂല ദൂരാലഭാദി ,... 3 
12 ഛിന്നോത്ഭവാദി 

16 അമുതാദി (പഠാചനാമൃത) ക്?” 
17 രാസ്ത്രാതുണ്ണ ച്യാഭി . 9 

1 8 ബ്രഹ്മീദ്രാക്ഷാദി 77 
19 ഭൂനിംബാദി ടം 
൧0 വലിയങ്ങാടി ടാ 
21 അമൃതാഷ്ടകം മ 

22 വ്യാഘ്വ്യാദി 39 

23 പാഠാഥശുള പല്യാദി ടമ 
24 പപ്പടകാബ്ദാദി റ 
25 കടുകാദി 3 

26 വിങ്കകുക്രാന്ത്യാദി 3 
27 ആരണ്യതുളസീമമൂലാടി 59 
മുള കിരാത്രാദി ടാ 
൧9 ദൂരാചഭാദി ക്ട് 10 
30 ഭഥര്ങ്ഗ്യാദി (൨) 30 

| ബലംക്കൊടിത്തുവാദി ൫? 

സൂതികാജ്വരത്തിനു' 
32 സഹചരാദി കഴ് 10 
33 മഹാബലാടി ട് 

വിഷമജ്വരത്തിനു' 
34 അജമോജാദി ക്ക 11 

ജ്വരാതിസാരത്തിനു" 
35 അരളാദി 

1 1 

36 

38 
39) 
40 
4 
42 
43 
44 

4.25 
20 
477 
48 
ഠി 
50 

21 
52 
3 
4 
ടം 
൭0 
ഥ് 
൭൫8 
൭9 
60 
61 
62 

63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 

രക്തപിത്തത്തിനു' 

ശതാവയ്യാദി (൧) ക” 
വടത്ൃംഗാദി 

ചന്ദനാദി / ൧) 
ഷ്രീബേരാദി 
ഉശീരാദി 
ദ്രാക്ഷാദി (൨) ഴ് 
ചന്ദനാദി (൨) 
ശതാവയ്യാദി (൨ 
രക്തപിത്തഹരഗണം 

അസ്പഗദരത്തിനു" 
ഖദിരാദി : അം... 
മുസ്ലാമൃതാദി ഞ് 
മുസലീചഖദിരാദി. 
കെ൮സമുസ്ലരാദയാടി 
വാശാദി 
പത്ഥ്യാമലകാടി 

ശ്വാസകാസങ്ങറാക്കു” 

ദശമൂലകഴുത്രയം ട് 

ബലാജീരകാദി 
കോസമര്ദകാദി 
ഭാര്ങ് ഗീക്ടണഭദി 
വിദായ്യാദി ഭ് 
ബലാക്രവളാദി 
വില്വധാനൃദ്ടി' 
ചെയ പയറാദി 
പാണല്വേരാദി 
രാമച്ചാദി 
കരിംകുറിഞ്ഞിയാദി 
ഓരിലാദി 

ഇക്കിളിനു? 
അഗ്നിമസ്ഥാദി 
ദശമൂലവിശ്വാദി 
ആധീരവചാദി 
കുലത്ഥാദി 

രാജയക്ഷ്മാവിനു" 
വുനന്നവാഥി 
അമൃതാദശമൂലാദി 
ഏലാകണാദി 
വില്വാമൂ താദി 

ത്ൃടചോടോദി 



സ്വരസാദത്തിനു* ഉദാവത്തത്തിനു" 
72 ശുണ്ണീരാസ്റ്റാദി മുറ 1 01 കുലത്ഥാദി 27 

73 യ്രിജാതാദി കഴ് 9 അത।സാരത്തിനു" 

74. ദ്രാക്ഷക്േള്്യാദി 7 102 ദേവദംവാംി ഞ് 7 
അരുചിക്കു' 103 മുസ്താകരഞ്ജ ദി 3 

73 തആമപല്ലവാദി മഥ 104. ചാര്ങ്ഗേ യ്യാദിമോ ക്തഞ്ഞി 

7൫ വരീകരിഷദി 21 105 സാനന്താദി ഗ്രണം। ഗള 

ഭക്തരോധത്തിനു" “ 106 സുരദംവാദീ 33: 

ള് വിശ്വാബ്മാദി 2) 107 വില്വാ ംബുദാദി പൻ 

78 ബലാശതാവയ്യാദി ൭ 108 ധാനൃവാഭ.കാടി ി 

79 പഞ്ചവഞ്ചമുലാദി ൬ ഗ്രഫണിക്കു' 

1 മഹല് പഞ്ചമൂലം 7 19 പൂതീകവിച്വാദി മു. 
2 ല്രസ്വപഞ്ചമൂലം "' 110 പത്ഥ്യാവ്യേഷാദി പ 

3 മഭ്ധ്യമപഞ്ചമയലം "" 111 നശേരപിപ്പല്യാദി ചം 

ം തുണ " 110 ധാന്വില്വാദി ലും 
വഞ്ചരമൂലം ല ന മ 

80 പുനന്നവൈരണ്ഡാദി ലി മുറ്റ വിംചികന്യൂ 
൪ഭിക്ഷ 113 വില്വാജമോജാദി ച്ച് 30 

൧മരദ്രിക്മ 114. തആമകേരീക്കിലാദി 
1 വില്വാദി ഭ്" എമ നൂ ക 

ളൂ ജംബ്വംമപല്പവാദി 39 മുത്രമൂഛ ത്തു 

3) മുദ്ഗാദി 5 115 ദശമൂലബലാമൂലാദി ങ്ക 30. 

84. പര്പ്പടകഷായം ടട 116 വരീകഷായം 0 

8 വില്വകഷായം 23 1 17 വി 05 
പത്ഥ്യാഗേക്ഷുരദ 

ഹഎഭ്രോഗത്തിനു" ം ്നീധിടായംടി 
86 ധാന്യ ംകാദി മു 120 ബ്ൃഹത്യാദി ന പി 3 

87 മഷദംവ ദി റ]. ൧൮. വരിനെല്ലതിപ്പല്യാദി ൬7- 

88) പുഷ്ടുരംഹവാദി. ൦ 22 കല്ലൂര്വഞ്ച്യാദി ക 
തൃദ്ല്ലയയ്ഛ” 173 ഹരീതക്യാദി 3: 

89 ശാരിബാദി കട മദ പ്രമേഹത്തിനു” 

0) ധാബ്യാകക്ടൂ്മാദി 24 124 ആകലുബ്ദാദി മുറ്റ: 

മറവപാനയോഗങ്ങറം മി റം 
106 നിശാകതകാദി 3 

മദാത്യയത്തിനു” 177 ദാവീകാ പിത്ഥനിയ്യാസാദി 

1] മദ്വീകാദി 24 128 തെച്ച വേരാദികഷായക്കുഞ്ഞി 
9൧ ത്വങ്നാഗപുപ്വു ദി 29 10 വിഡ ംഗരജ ന്യാദി രം ) 

3 മഹായഷധറദി 32 130 പലാശപുഖ്ുമുഷായം ടം 

അശസ്സിനു” വിദ്രധിക്കു: 
4 ദുസ്റശരകാദി ഭ് 24. 131 പ്യാഘ്വീവരണാദി ഴ് 34. 

95 ചി നവില്വദോി 132 മുസ്തര്ല്ന്ദനാദി ന ൽ 

96 മൂവിലാദ കഞ്ഞിക്കഷായം 0 133 വരണാദി ടട 39 

7 അശേ ഘ്ലവര്ഗ്ഗം 26 134 നിംബാദി അ പ: റി 

രക്താശസ്സിനു" 135 ദശമൂല്യാദി റ റം! 

9 ചന്മനാദി 26 ' വൃദ്ധിക്കു 

റു ഉശീരാദിീ നം ലശുനാദി ടു 

100 പത്മകിഞ്ജല് ക്കാദി വി; തുള്ളിവെട്ടടടകാദി 303. 



138 
139 

140 

14] 
14 
143 
144 
145 

146 
147 
148 
1 4.9 
150 
1 51 
152 
മ 

154 
153 

156 

1 57 
158 
1 59 
160 

1 61 
102 
] 63 
104 

165 
1 66 
107 
1 08 
1 69 
170 

171 
172 
173 
174 
175 

ലശുനൈരണ്ഡാദി 35 
മുളയിലാദി 36 
രാസ്ത്റായം്ക യദി ചി 3 

ഗുന്മത്തിന് 
ദശമുലവിശ്വാദി 36 
സഫ്തൂസാരം [നി 33 

വിഴാല്ചിത്രമൂലാദി 37 
കണാശതാഹ്വദദി ലല്: 
ചിത്തകഗ്രദ്ഥികാടി കൻ 

ശുലയ്യക്സ് 
മുളയിലാടി 37 
വിഴാലി൯വേരാദി ല് 
നിശുഃണ്ഡയരണ്ഡാഭി മുള 
പത്ഥ്യാപൃതികാദി 
പലാശത്വഗാദി റ് 
ഏരണ്ഡവില്വാദി ഴ് 
പ്പാശിന് തോലാടി 39) 
പാച്ചോഠറികൃവളാദി ൽ 
മഫോദരത്തിനു” 

ദശമൂലപഞ്ച3കാലാദി ങ്ക 39 
നികുംഭകുംഭഠദി ് 
തമിഴാമാടി 40 

പാണ്ഡുവിന് 
പുനന്നവാനിംബാദി .-് 40 
വാശാഗുഭ ച്യാദി __. റു 
പവികാദ്രകാദി ച് 
വ്യേോഷാദി 4.1 

കാമിലയ്യുക്ഛ 
വംശാഗുഭ ചിയഷ്ടയയാദി ഴ് ക] 
നിംബത്വഗാദി 
യഷ്ടീവംശാദി ന 

താവതാവലാദി മുക്കുടി 4.0 
ശോഫ്മത്തിന് 

പത്ഥ്യാപുനന്നവാദിക്ക” 4. 
കുക്കു കുണ്ടാടി ക 
പനവിരലാദിഭസുക്കഞ്ഞി 
ആവിത്തോലാദിഭസ്തുക്കഞ്ഞി 4.3 
ഗോക്ഷുയരാദ്രകാദി 
പത്ഥ്യാപുനന്നവാദി 

വിസല്ലുത്തിനു" 
പടോലദാവ്യംടി കജ 43 

മുസ്തരിഷ്കംദി 44. 
കള.കാദി ൽ 
നന്നാഠിയാടി 
കുണ്ടതഴുതാമാദി 

23 

[1 

9 

2 

176 
177 
178 
ര, 
180 

181 
1 82 
1 83 
184 

185 
1 86 
1 87 
188 
189 

190 
1 91 

1 92 
1 93 
1 94 
195 
1 96 
7 

198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 

211 
212 
213 
214 

മസൂരിക്കു് 
ജീവന്ത്യാടി ഭ് 4.2 
ശുണ്ണ്ബലാദി 5 
ധാത്രീചന്ദനാദി ഷി 

ദ്രഷ്ഷാകാഷ്യുയ്യാദി 46 

പഞ്ചമൂലാദി _..... ം 4 

വിസ്ഫോടത്തിനു” 
ചന്ദന പര്പ്പടകാദി 46 
നിബാമൃതാബ്ദാദി ന) 
അഭൃതാരജന്യാദി 
തആരഗ്വ്ര്്ഠമൂതാദി 4.7 

കുഷ്യത്തിനു” 
പടോലാദി (വജ്റക) -- കൂ? 
ഖദിരാരിഷ്ഠാദീ ള് 
കാകോദുംബരികാദി 
ഖദിരത്രിഫലാദി 3 

ശുണ്ണ്യാദി 48 
പറങ്മിപ്പണ്ണി ന് 

പാവൂകഷായം റ 48 
ഗുളചീത്രിഫലാടി 49 

കൃമിക്കു" 
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22 

33 

22 

1 

22 

23 

136 

22 

29 

147 സാരസ്വതം 

അവിപത്തി 
മാഷാശ്വഗന്ധാദി 
ഹുതാശനച്ചണ്ണും 
ഗുല്ഗുലുപഞ്ചപലം ചുണ്ണം 
രാസ്റ്റാദിചൂണ്ണം 
കച്ച ൃരാദി (൧) വലിയതു” 
കച്ചംരാദി (൨) 
നാസികാലുണ്ണ്ും 
സുദര്ശനമുണ്ണ്ും 
അശപഗന്ധദദിചുണ്ണും 
കപിത്ഥാഷ്ടകചുണ്ണം 

അശഗ്നിമുഖചൂഴ്സ്ണം 
ഡാഡി മാഷ്ട്രകം 
കര്ല്പൂരാദി (൨) വലിയതു” 
മോദകാദിചചണ്സും 
ശുലാരിചുണ്ണം 

ബാലശരൂലാരരിചുണ്ണം 
കോഴിത്തളം 
ത്രിഫലാദിതളം 
നരേസിംഹചുണ്ണം 
സാരസ്വതചുണ്ണും (൨) 

വലിയതു” 
ഭസ്തക്ഷാരാദിയോഗങ്ങം 

158 
159 

ശുലഹരചുണ്ണം 
ഗന്ധകച്ചണ്ണം 

പലാശക്ഷ്മാരം 

കുക്കുടലവണം 

കല്യാണക്ഷാരം 

സ്വയം ഭസ്തം 

മ ഹാവ് ക്ഷലവണം 

വിള.ംഗാദിക്ഷാരം 
താംബ്യ്ലഭസ്തം 

വൈശ്വ നരഭസ്തൂഃ $ 

[1 

160 

161 

[ 

102 



87 സുധാകാണ്ഡാദിക്ഷാരം(൧) 164 
ഉദ ഭനിംബാടിക്ഷാരം 0) 
ളു ഫരിദ്രാടിക്ഷാരം ി 

90 സുധാകാണ്ഡാിക്ഷാരം (൨) 16 

അരിഷ്ഠയോഗങ്ങഥാ 
1] ദശമൂലാരിഷ്ടം 163 
2) അമൃതാരിഷ്ടം 106 
3 അശോകാരിഷ്ടം 3 
4 ദ്രാക്ഷഭരിഷ്ഠം 167 
5 ജീരകാരിഷ്ടം ് 
6 അഭയാരിഷ്ടം 163 
7 കുടജാരിഷ്ണം ടട 
8 ഖദിരാരിഷ്ടം 1 69 
ടര] മുസ്താരിഷ്ഠം 3 

10 ഒന്ത്യരിഷ്ടം 170 
11 ദുരാലഭാരിഷ്ടം ൻ 
12 പര്പ്പടാദൃരിഷ്ഠം 171 
13 ബലംരിഷ്ടം ളു 
14 ദേവദംവരിഷ്ടം 177 
15 ധാത്രുരിഷ്ടം 173 

ത്തസവയോഗകങ്ങറം 

16 പിച്ചല്യാസവം 173 
17 പുനന്നവാസവം 1 74. 
18 മഉശീരാസവം പു 
19 ലോഹാസവം 175 
20 അരവിന്ദാസവം 176 
21 പത്രാംഗാസവം 

22 കുമായ്യാസവം 177 
23 ഭൂംഗരാജാസവം 17 
24 കര്പ്പുരാസവം പ 
28 രസാളി 1 79 

ലേഹയോഗങ്ങറാ 
1 വിച്വാദിലേഹം 179 
2 ക്രശ്ശാണ്ഡകരസായനം ൧ 180 
3 ക്രശ്ലാണ്ഡകരസായനം ൨ റ 
4. മാണിഭദ്രഗുളം 1 81 
ട ശതാവരീഗുളം ൧ 182 
6 ശതാവരീഗുളം ൨ 
7 ശതാവരിഗുളം ൩ 193 

8 ഏമുമുംതിപ്പല്യാദിലേഹം 134. 
9 ചിഞ്ചാദിചേഹം ൂ 

10 അശ്വചഗന്ധാദിലേഹം 1 മ 
11 ഇക്ഷ്യരാദിലേഹം ് 
10 മധുസ്നുഹീരസായനം ം 
13 പുളിംകഴയു' 1 186 

ളിം കഴന്മു” ൨ 

(വ്യേഷോടി) 187 
15 അഗസ്ത്യരസായനം 33 

16 ദന്തീഹരീതകി 189 
17 കടജാവാലഹം ൧ 180 
18 കുടജഫാണിതം (൨) 
19 കെയടചാദിഗുമം (൩ 190 
2൫ ബാഹുശാലഗുഡം (൧) 191 

ബാഹ്ുശാലഗുഡം (൨.) 192 
91 ച്യവനപ്രാശം 1 93 
22 ബ്ൃഹദ്വാശാവലേഹം 194 
23 ഗന്ധകരസായനം 195 
൧4. മദനകാമേശ്പരീലേഹം ന 

(്രാതുജ്ജാതരസായനം) ലി 
225 ഭാര്ങ്ഗ്യാടിലേഹം 197 
26 പുനന്നവാദിലേഹം 108 
27 ദ്രാക്ഷാദിലേഹം 
8 ജീരകാടിലേഹം (മുട്ടക്കുഴന്മൂ) ു 
29 വൃംഘ്വാദിലേഹം 199 
30 ദശമൂലാദിലേഹം (൭൧) മ 
3] ദശമൂലാദിലേഹം (൨) 200 
4 ചിത്ൂരകഥുളം 

33 ഗുളാര്ദ്രകം (ഇഞ്ചിക്കുഴമന്പു”) 201 
34. മാതളരസ്പഡായനം 

(മാതളക്കുഴന്മൂ്) കം 
35 ഗണ്ഡിരരസായനവും 

അരിഷ്ടവും 203 
36 കോഴിക്കഴമ്പു 204 
37 പുഷ്ൂരംഗഥലേഹം 

38 ത്രിവൃത്കഴന്മൂ” 205 
39 ചാര്ങ്ഗേയ്യ്ാദിരസായനം ര് 
40 മധുസ്നുഹീരസായനം (൨) 

വടകാദിയോഗങ്ങറം 
1] കൈശോരഗുല്ഗ്ുലു 207 
2 അമൃതാഗുല് ഗുലു 208 
3 യോഗരാജഗുല്ഗുലു റ0റു 
4 മണ്ഡൂരവടകം 210 
5 കറക്ായനവടിക ് 
6 ലവം ഗാദ്യംമോദകഷം 21) 

77 ൧ൃണ്ണുസംരം വേപ്പിലക്കട്ടി) ന് 
8 അര്ബുദത്തിനു ലേപം 212 
9 കാസത്തിനു തിരി ം 

10 കാല്വിള്ളൂ ന്നതിനു കുഴന്മു" 
11 കാതുവള്ളി തടിക്കാന് 2] 
128 കുഴിനഖത്തിനു കുഴന്മു" ലം 
13 പണ്ണി നകഴയു” ക 
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15 
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10 

അശ്ലരിക്കു ലേപം 213 

അയവുകുഴമ്മൂ 92 
മമ്മക്ഷോഭ്ങറാക്കു കുഴമ്പു” 214 

ഗുളികായോഗങ്ങര്ം 
നീലീമൂലാദി ഗുളിക 014 
കുക്കുംതിപ്പുല്യാദിഗുളിക 
മുദ്വീകാദിഗുളിക 1 
ജ്പരാംകുശം (൧) ന 

രാമബ്ബാണം 

സ്മൂയ്യ പ്രഭാ 216 
മുക്കാമുക്കടുവാദി റ 
കസ്തൂയ്യാദി (വായു ഗുളിക 917 
കിയ്യാത്തുജീരകാദിഗുളിക 
സേതുബന്ധംഗുളിക റ 
പച്ചയണ്ടിയാദിഗുളിക 
ജാതിക്കാദിഗുളിക ി റു 
ലേഹഷുഡ്യാദിഗുളിക ി 
കിട്ടാദിഗുളിക 
നീ രൂയ്യാദിഗുളിക 20 
വില്വാദിഗുളിക 

സന്നിപാതത്തിനും മറ൨ രോഗ 

17 
1 8 

19 

20 

21 
240 
23 
24 
23 
മ് 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34. 
35 
30 
37 

ങ്ങറംക്കുമുള്ള ഗുളികകഠം 

221 രാമചണ്ഡേശ്വരരസം 

ആനന്ദഭൈരവഗുളിക 
(പൊന്കാരാദി) 

രാമബാണംഗുഭിക (൨) 
നവഖ്വരവിനാശിനി 

സന്നിപാതാന്തകം ഗുളിക 
(ത്രിഫചദദ) 

ചായില്യാദിഗുമിക 
ഭതമശഭൌവരസം 3 

താമഭൈരവഗുളിക 

രസാ ദിഗുളിക 

ജപരാംകുശം (൪) 

മഹാജ്വരാംകുശം (൩) 

രാമബാണം (൩) 

രാമബാണം (൪) 

രമേബാണം (൭) 
ശീതനാഗാങ്ങുശം 

ശീത ജ്വരഗഥജസിഹേം 
ശീതമാതംഥസിംഹം 

സ വജ്വരഹരമാത്ര 
താപജ്വരമാത്ര 
സൂചീഴയഖരസം 

ഡെവ്രോഗകുലാന്തകം 

രോഗത്രയാരിരസം 

മമാ 

224 

22 

32 

225 
1] 

22 

226 

7 

227 
.] 

ത്തനന്ദരസം ൧ മൂള 

ഡോളായന്തും ര് 

ചണ്ഡഭാസ്തൂരരസം ട് 

നീലകണരസം ല് 

ഗാഗനേഷ്വരരസം 029 
ജാതിലിംഗാദിഗുളിക റ: 
ശൂലക്ഠാരം 230 

ഗൃന്മകുലാന്തകം 3: 

ശംഖപാണിരസം 231 
ത്തൃഗനന്ദാസം രവ) ടട 

കനകസുന്ദരം മു 
ത്രിഗുണരസം പ 
രംജവിരേചനഗുഭിക (൧) 233 
വിരേചനഗുളിക ൨) ടം 
മരിചാദി വിരേചന (൩) 

ആത്തരകാഠരരംഗുളിക 234 
മമ്മഗുളിക ാ 
ശിരസ്ക്ോദഗുളിക 235 
അഷ്ടരാക്ഷരിഗുളിക 236 
ധാന്വന്തരംഗുളിക 
അഗ്നികുമാരീരസം മു 7 
സുതികാതങ്കനാശിനി ഗുളിക(൧) 
സൂതികാമയനാശിനി ലി 

ഗുഭിക (൨) 38 
ബ്൮മൂൃത്രാന്തകരസം റ 

ഭ്രീപദാന്തകഗുളിക 
ആമവാതോരിരസം 39 
ദശംഗാഗുഭിക (വിഷത്തിനു) ,, 
കോടാശാരിഗുളിക ടം 
കന്റാശുഭ്ധിഗുളിക 240 
മൃതസഞ്ജമീവനിഗുളിക 
വെട്ടുകാഠന്ഗുളിക 24.1 
മാനസമിത്രവടകം എ 
വെങ്കരോദിഗുളിക 042 
വായുഗുളിക 243 
സന്നിപാതനിദാനം 

സന്ധികസന്നിയുടെലക്ഷണം 43 
അന്തകസന്നിയുടെ ലക്ഷണം 94.4 
രുഗ്ദാഹസന്നിലക്ഷണം 
ചിത്തവിദ്രമസസിലക്ഷണം ല് 
ശീതാംഗസന്നിലക്ഷണം 
തന്ദ്രികസന്നിലക്ഷണം ലു 
കണ്ണകബ”ജകസന്നി 

ലക്ഷണം 245 

കണ്ണ്ണുകസന്നിയുടെലക്ഷണം 
ഭഗ്നനേതൂരകസനിലക്ഷണം 4 
രകയഷ്ണീവകസന്നിലക്ഷണം 
പ്രലാപസ ന്നിയുടെ ലക്ഷണം [1 0 



17 ജിഹ്വകസന്നിലക്ഷണം 246 
13 അഭിന്ന്യാസസന്നിലക്ഷണം 

സന്നികളു.ടെ. 
സാധ്യാസാധംങ്ങറം 7൭ 

സന്നിപാതചികിത്സ 

കഷായധയാഗങ്ങാം 1-റു വരെ 947 
4 10-12 വരെ 248 

നസ്യാദിപ്രയോഗ്ങറം ലി 
1 5-മ1 വരെ 24.9 

ഓഷധമങ്ങടുടെ മാത്രാകല്പന 30 

ഒുഷധങ്ങഠം 72-25 വരെ 50) 
26 യ്രികടുകാദി ഏരിതൈചം 
27 ലോഹിതാണ്ഡോദിതൈലം ് 

29 മുട്ടത്തെചം റ! 

30 പൂവന്കുമന്തലാദീമതെലം 
31] ചെന്നിനായകാദി തിരി 
30 വേനപ്പച്ചാദിതൈലം ല് 

22 

33 ലേപനത്തിനു മരുന്നു" 252 
34.-3 5 സാധ്യാസാധ്യപരീക്ഷ 
36 തൈലയോഗം 253 
37 തൈലയോഗം രാ 
38 പ്പാമേ തേയഷ്ക്ാ൯ ? 
39 ധൂപത്തിന്് 254 
40 പൊന്കാരാദിചുണ്ണം 
4.1 കുളിപ്പാന് വെമ്ളം 
4.7 പഠമേ കുഴമ്പിന് 
43 ധത്തഅയ്യാമാവം ഒരുഷധങ്ങഥം 953 
4 4-4) ളള ന 
00-60 മാഷധ അം 
61-63 തൈലാദിയോഗങ്ങഠം 
64 ടി 

കഷായയോഥങ്ങം 
65 പാടലീചിത്രാദികഷായം 

. 66 കടുവൃക്ഷാദി 
67 നിശുണ്ഡ്യാദി 
68 വില്വാടി 
69 കടുവ ക്ഷാദി 
70 വഹ്്യാദി 
71 ത്രൈകണ്ടമൃലാദി 
72 ഫലത്രയാഭി 

. 93 വ്യാജ്ല്യംദി 

74 മുസ്താദി 
73 മരിചാടി 
76 പരപ്പടാടി 

77 രാസ്ത്റാദി 
78 സിംഹ്യാദി 
78 യ്രായന്ത്യാദി 
860 തുംഗ്യാദി 

ട്ട 

1! 

256 
27 
058 

2) 

ി 

260 

ഉ1 സന്നിപാതത്തിനന്െറ 
| .അവധികഠം 964 

0 സാധ്യാസാധ്യങ്ങം 262 
ഉനദ്രവാംഗരോഗചികിത്സ 
1 നേത്രരോഗനിദാനം 262 

മ വര്ത്മരോഗങ്ങഥം 23 
മു സന്ധിരോഗനിദാനം 26 4 - 
4. സിതരേോംഗവിജ്ഞാനം 265 
6 അസിതരോഗവിജ്ഞാനം 466 
6 ദഷ്ടിരേഴഗവിജ്ഞോനം 267 
7 സവാക്ഷിരേംഗവിജ്ഞാനം 769 
നേത്രരോഗചികിത്സ 27] 
8 ഒഷധയോഗങ്ങാം 10) 271 

: ടി 3-3 വരെ 274 
റ മൂദ്വീകാദികഷംയം പം 

10 കഴ്ണ്്റില് ഒഴു ക്കംന് ട് 
1 ] കര്മല്ൂരാദി കുഴന്മൂ” ടു 
10 നൃഗ്രോധാടിഗണം 274 - 
1 3 ഇക്ഷുമൂലാദി പുറമ്പട കി 
14 മുക്കാദി പ്യാന്പട 3 
1 5 ഗുടിക ) 

സന്ധിരോഗചികിത്സ 8975 
16 രസാഞ്ജനാദി . ലം 
സിതരോഗചികിത്സ 975. 

17 19വ. ഓഷധയോഗങ്ങം 975. 
20 ജാതീമുകുടാദിവത്തി ഗം: 
21 സ്ഫടികാദിഗുളിക കി 
22 ഗോഭന്താദി (൧) ഗുളിക ന 
23 കര്ല്പൂരാദിഗുളിക റ 
24. സിതാമനത്ക്ിലാദിഗുളിക 7൫ 
25 28 വരെ അമ്മത്തിനുരഓഷധം 
29 31 വരെ ടി ഓഷധം 279. 
32 കര്പ്പൂര സ്ഫടികാദിരസക്രിയ ഉള 
33 ഗോദന്താദി (൨) 
34. തൃത്ഥാഞ്ജനം ല് 

ടട 35 ജാതിമുകുളാദിഗുളിക 2 80 . 
36 ദന്തവത്തി 
37 തമാലപത്രാദി 081 
38 രത്നാദിഗുഭിക ചെരതു” 
39 മഹാനീലഥുളിക 28 40-42 ശംഖകോലാസ്ധഥ്യദി 

യേോറഗങ്ങഥാം 
4.3 ഗോദശനാദിവത്തി മ ം 
44. പു്ധോറയഷ്ട ്യാദിവത്തി 
45 ഘനനാദശിഫ്മാഭി ഘൃതം 
46 തടാകതശുക്തിസാരാദി ഘൃതം 
47-48 ശുഭഭേഷജത്ങം മീ 

2 



49.0 ശുദഭേഷജ്ങം 
51 താമാദിഗുളിക 
5 2-5 3 ഇഭനീ൪ക്കുഴന്മു 
54. $6 വരെ യോഗങ്ങം 
57 ദ്രാക്ഷാചന്ദനാദിഘ്ൃതം 
൭8 ത്രിഫലാദിഘ്ൃതം 

൭9 മഹാത്രൈഫലഡഘ്ൃതം 

60 സേവിക്കാ൯മരുന്ന് 
61 ഭാസ്തരചുണ്ണം ള് 

62 ടി 
63 67 സിദ്ധപ്രയോഗത്ങറം 
൫8 അപ്തിസാരാഞ്ചജുനം 

69 അക്ഷബീയാദിഗുളിക 
70 ഷ൭ണ്മാക്ഷികം 

7] വിമലവത്തി 
ണു. പൂള്ല്റാഞ്ജേനം 

73 നസ്ൃത്തിനു ഒഷധം 

74. മീവന്ത്യാദിതെലം 
75 സിതെരണ്ഡാടിതെലം 
76 ശതഹ്വോദിഘൃതം 
77-78 ഘൃതതൈെലങ്ങാം 
79 കൃഷ്ണുാദിഗുജിക 
80 ദ്രാക്ഷാദടിഗുളിക 

81] മുഖലേപനം 

[1 നതനീലോല്ലലാദിതൈലം 
83 ഗുമാദ്യഞ്ജനം 

84 നിശാന്ധൃത്തിനു് അഞ്ജനം 
824 കരഞ്ചാദിഗുളിക ി 
86-87 കടന്ത്യാടിവത്തികറം 1! 

൫48 സുനേത്രീഗുളിക റ 

89 ശിലാസൈന്ധവാദിരസക്രിയ 291 
റ്റാ ദ്രവവത്തി 

കാചഃവധം മുതലായവ 29 

. സവാക്ഷിരോഗചികിത്സ 4894. 

൭? 

290 

91-റു4. സിദ്ധപ്യയോഗങ്ങം 

95-101 ടി 295 
102-105 ടി 296 
106 പാശുപതവത്തി ാ 
പില്ലാദിരോഗചികിത്സ 29 
107-113 സിധയോഗങ്ങഴം 

114-116 ടി 098 
117 നവാംഗീഗുളിക 3 
11 8-120 സിദ്ധയോഗങ്ങഥം റ 

121-122 സിഭ്ധയേഗേങ്ങം 299 
നേത്രഹിതങ്ങളഠയ 

പഥ്യനുഷ്ടാനാദികറം ര് 

8300 കണ്ണ്ണരോഗനിദാനം 

10 

കണ്ടരോഗചികിത്സ 830] 
വിശേഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടവ 

19 വരെ യോഗങ്ങ൦ം 302 

10-15ടി ,ടി 303 
ചെവിയില് കീടങ്ങഠം കടന്നാല് 

17-21 യോഗങ്അറം 304 
29 സുരസാദിശണം ് 
നാസികാരോഗനിദാനം 305 

നാസികാരോഥഗചികിത്സ 306 

23-26 യോഗങ്ങഥം 307 
27 വ്യോഷാദിവടകം 308 
റു ധവത്വഗാടിതൈലം 
29 വ്യോഷേരുപൃഗാദിവത്തി ്ു 

30 ശുണ്ണ്ബംദിത്യൈലം 
3) ശിഗ്ര,സിം ഹ്യാദിതൈലം 

9 

30 നികുംദകുംഭാദിവത്തി മുറ്റ 

ഓഷ്ടരോഗനിദാനം 909 

ഓഫ്യരോഗചികിത്സ 310 

3 3-3 3. യോഗങ്ങഥം 33 
38 40 വരെ യോഗങ്ങഥം 311 
കവിളൃവാപ്വുനിദാനം ക 
കവിളൂവപ്റ്ുചികിത്സ 

1) 312 
ഭന്തരോഗനിദാനം ലി 

ജിഹ്വാടിരോഗനിദാനം 313 
ദന്തരോഗചികിത്സ 316 
47-46 വരെ യോഗങ്ങഥം റ 

47-52 സിഭ്ധയേഗേങ്ങഥം 37 
മുഖഃരാഗചികിത്സ മുള 

53. 8 വരെ സിദ്ധായാഗങ്ങം ട് 

29-63 വര ടി 319 
64-68 ടി 320 
കണ്ഠരോഗചികിത്സ 320 
68.76 വരെ യോഗങ്അറാ 3) 

77-81] വരെ സിഭ്ധയോഗങ്ങ൦ം 322 

8-8 5 യോഗത്ജഥം 323 

86-90 3 324 

ശിരോരോഗനിദാനം 385 
ശിരോരോഗചികിത്സ 38 

പലവക ചികിത്സകഠം 830 
തുള്ളംകാല് ചുട്ടുനീററലിനു ടു 

തുറക്കും ഇല്ലാത്തതിന് ലി 
അസ്ഥിസ്ര്രാവത്താല് പഴുപ്പു 

പോകുന്നതിനു" ക 

അസ്രഗ്ദരത്തിന് ് 

മൂത്കൃഷ്ണൂ”റത്തിനു് 38 



തീവ്ൃവണ്ണിനു” 
തീപ്പെറള്ളിയാല് 
രക്താതിസാരത്തിന” 
മുറിവിനു” 
പ ല്ലേ എണ്ണ 

കടുക്കാവെണ്ണൂ 

വായില് റിന് 
ഇടി ത്തിതട്ടിയാല് 
കാലില് മുള്ളു കൌണ്ടാല് 
ക്്്റിത ചുമപ്പുംവീക്കവുംവന്നാല് 
കാതുമുറിച്ചാല് സന്ധിപ്പാന് 
കാതിന്വള്ളി ചൊറിഞ്ഞു 

വീങ്ങിപ്പൊളിയുന്ന തിന് 
കക്ഷത്തില് കുരുവിന് 
പീനസത്തിനു* 

പ്രത്യരഷധങ്ങറം 

കറഞ്ഞിരക്കുരു തിന്നാല് 
നഞ്ചിന്കായ് തിന്നാല് 
മരോടടിക്കുരു തിന്നാല് 
ഉമ്മത്തിന്കായ്തിന്നാല് 
മേന്തേന്നിക്കിഴങ്ങു തിന്നാല് 
വിഷക്കുമിഠം തിന്നാല് 
അവിയ ന്െറ ലഹരിക്കു" 
വത്സനാഭിവിഷത്തിനു" 
പാഷാണവിഷത്തിന് 
വിഷമുള്ള കൊണ്ടാല് 
വിഷക്ക ല്ൃചവിട്ടിയംല് 
ചേര്മരത്തിന് വിഷത്തിന് 
നായ്ക്തരണകൊണ്ടുള്ളു ചൊറിക്ക് 
ചേക്കരുവിന്വികാരത്തിന് 
കഞ്ചാവി ൯ലഹരിക്കു് 
കൊടുവേലിക്കിഴത്ങിന് 

അ ങ്ങഠംക്കു? 
പയററിന് 

വാഴപ്പഴത്തിന് 
ചക്കയ്കുത് 

മാഞ്ജയ്മ്' 

പാലിനു” 

നെയ് മുതല യേവയ്ക്ക് 

ജാഗമവിഷചികിത്സ 
മൂര്ഖവിഷത്തിന് 
മണ്ഡെലിവിഷത്തിന് 
രാജിചവിഷ ത്തിന് 
വിഷവീക്കങ്ങറംക്കലേപം 
കുട്ടനീററലിന് 

330 

23 
0 

331 

23 
22 

22 

22 

332 
22 

3 

332 
29 

22 

[ 

333 

333 

333 

22 

334 

നീക്കോലിവിഷത്തിനു് 

ചേരവിഷത്തിന് 

ചരുടവിഷത്തിനു 

ചിലന്തിവിഷത്തിനു 

പല്ലിവിഷ ത്തിനു 
തേ€ംവിഷത്തിനു 

പട്ടികടിച്ചയ്യണം 
ഉണ ങ്ങാതിതന്നാല് 

മനുഷ്യവിഷത്തിനു 
കടന്തല് കുത്തിയാല് 
വണ്ടുകു ത്തിയാല് 

.കട ന്തത കരട് എഴടക്കാ൯ 

പഴുതാരകടിച്ചാല് 

കൈവിഷത്തിനു 

മാനവിധി 
അള വുകള.ം തുക്കങ്ങളു.ം 
ഒരഷധ പാകവിധി 
കവഠാഥവിധി 
സ്റ്റേഹപാകവിധി 

ടി മതാന്തരം 
ലേഹാദിപാകങ്ങ൦ം 

ശൃദ്ധികഠം 
രബശുഭ്ധി 

 ഗന്ധകശുഭ്ധി 
ചായിലൃശുഭ്ധി 
പാഷാണശുഭ്ധി 
രസകര്പ്പുരശുദ്ധി 
മനയേോലശു ഭ്ഥ്രി 

അരിതാരശുഭ്ധി 
അയസ്ത്യാന്തശുഭ്ധി 

തുരിശുശുഭ്ധി 
തുത്തുശുഭ്ധി 
വത്സനാഭിശുദ്ധി 
അഭ്രകശ്രദ്ധി 
നീവള ശുഭ്ധി 
ഉമ്മത്തിന് കുരുശുഭ്ധി 
ചേക്കുരുശുദ്ധി 

ഇരുനൃശുഭ്ധി 
വെളു ത്തീയശുദ്ധി 
നാകശുഭ്ധാ। 
കയത്തീയശുദ്ധി 
ചെനുശൂഭ്ധി 

സ്വണ്ണു ഷ്ഭ്ഥി 

വെള്ളിശുഭ്ധി 
കാഞ്ഞിരക്കുരുശുഭ്ധ്ധി 

ഗുല് ഗുലൃശുഭ്ധി 
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നി 
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338. 
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341 

22 

342 
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ധഠാരഠകല്ലം 

ംഗളാചരനം 
34.3 

ധാരക്കെണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങം 

ി ലം ധരേപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കു സനതിനു 
കൊങള്ളോവുന്ന വ്ൃക്ഷങ്ങാം 34.4. 

ധാരപ്പാത്തിയുടെ കണക്കു” 3 
ധാരാകാലവുംമഠവഠ 34.5 
ധരയ്ക്യുപയോഗിക്കേണ്ട 

പാത്രങ്ങം 34.6 
പരിച ഠരകന്മരും ധാരരയുടെക്രമവും 3 
മൂദ്ധതൈലാദിഗുണങ്ങം 34.8 
'ശിരോവസ്ത്ിവിധി 9 
തകൂരധാരാവിധി 349 
തതൂരധാരയ്മ്ുക്ള പാത്ൂങ്ങറം 350 

ധാരയ്ക്്തശേഷാമുള്ള ചയ്യുകറം 
തശ്രധാരാഗുണങ്ങറം 

പിഴിഞ്ഞുവീ 9 ” 
ധാരയുടെ മാത്ര 
അതിയോഗലക്ഷണവും 

തല് പരിഹാരങ്ങളും 
ദ്രവോപയോഗഥവിധി ) 
കാലവിധി. 

അനന്തരകരണീയങ്ങൾം 
സ്റ്റേഹവിചിയിലെ പഥ്യനിഷ്ഠു 
സ്റ്റേഹവ്ൃയംപച്ചികിത്സാദികം 

പഥ്യനിയമങ്ങം 

350 
351 
352 
34 

355 
356 
3 57 
358 
359 

33 

360 



ശ്രി 

സഹസ്രയോഗം 
[തു ളി 

4വൈദ്യപ്രിയ? എന്ന ൮ ്യാഖ്യാനത്തോടുക്രടിയതു” 

 കഷായയോഗങ്ങറാം 

ജ്രത്തധിീനു 

൧. ഷഡംഗം കഷായാ. 

ഘനുചന്ദനശ്ുണ്ഠപ്യംബുപല്പുടോശീരസാധിതം 
ശീതം തേഭ്യോ ഹിതം തോയം പാചനം തൃട്ജ്വരാപഹം 

ശ്രീനീലകണ്ണഗുരുനാഥകൃപാമുതേന 
 ധരതേ സ്വധമ്മനിരതേ ഹൃദയേ മദീയേ 

ഭാന്ത്വേകദന്തഗഹസുംഭജിദിന്ദിരാഡ്മ്യ 
ധന്പന്തരീശ ഹരിജാഃ കലദൈവതഠനി, 

ആരോഗ്യസംസിദ്ധിഹേതോര് ദുവ്യഠഖ്യാവിഷമൂര്ച്ഛുതഃ 
വ്യാഖ്യാം സഹസ്രയോഗസ്യ കവേ വൈദ്യപ്രിയാ ഹ്വയാംം 

അത്ഥം--ഘനം.മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു്, ചന്ദനംവെള.ത്തചന്ദനം. ശുണ്ണീടകു 
മ ക 

ക്ര ം അംബു. ഇരുവേലി, പപ്പടം: പര്പ്പടപ്പല്ല്- ഉശിരംടരാമച്ചംം .സാധ। 

തം.(ഇവകൊണ്ടു്) ഉണ്ടാക്കിയതു”: ശീതംടതണുത്തതു” ത്രയം ടകഷായംവ 

ച്ചെടുത്ത ജലം, പാചനംചത്തമപാചനരും ദോഷപചേനവുമായതു”, ഹിതം 
ി ി ി എ അനുയോജിച്ചതു്ം തൃട പ്രേരാപേഹംടതണ്ണലീര്ദാഹൃത്തേയും ജ്വരത്തേയും ശമിപ്പി 

ക്കുന്നതു. 

എല്ലാ മരുന്നും സമം എടുത്തു” ആകെ ൧൨. കഴഞ്ചു ചതപ്പിദ് ഇടങ്ങഴി വെള്ള 
ത്തില് കഷായംവച്ചു് രണ്ടു തുടമാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചുഴകൌംക. ഇങ്ങനെ പ്രായേണ 
പ്രത്യേകഭേദം പഠറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് അിയമം. 

ഉഷ്ണുമേവം ഗുണത്വേപി യുഞ്ജ്യാന്നൈകാന്തപിത്തളേ 
മുദ്രിക്തപിത്തേദവഥു ദാഹമോഹാതിസാരിണി 
വിഷമല്ലോത്ഥിതേ ഗ്രീഷ്ടേ ക്ഷതക്ഷിണേ/"സ്രപിത്തിനി 
തേഭയഹിതംടകേവലമായ പിത്തവദ്ധാനയിലും ദോഷസംസ്റ്രൃത്തില് പിത്തം 

അധികപ്പെട്ടനില്ക്കുന്ന ജ്വരത്തിലും, കണ്ണുപുകച്ചില് സവാംഗസന്താപം മോഹം 
അതിസാരം ഇവയോടുക്രടിയ ജ്വരത്തിലും, വിഷബാധ മദ്യപാനം ഇവ നിമിത്തം 
മുണ്ടായ ജ_രത്തിലും, ക്ഷതത്തോദടാ ക്ഷയത്തോടേോം രക്തപിത്തത്തോടോ ഗ്രീഷ്ഠ 

ലു 



ലം സഹസ്രയോഗം 

കാലത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വരത്തിലും കേവലമായ ആവക രോഗങ്ങളില്യം ഹിത 
മാകുന്നം ഇതുതന്നെ, 

ഘനചന്ദനശ്ുണ്ഠപ്യംബുപല്പുടോശീരസാധിതം 
തോയമുദ്രിക്തപിത്തഘ്പം പാചനം തൃട"ജ്വരാപഹം 

എന്ന വിധം ഹ്ൃദയപ്രിയയില് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ി 

ഷഡംഗ്രകഷായത്തില് മരുന്നുകളുടെ അംശകല്പന 
കൊണ്ടുള്ള വിധാനഭേദങ്ങളും തല്ഗുണങ്ങളും. 

മുത്തങ്ങാ ചന്ദനം ചുക്കു രാമ പൃമിരുവേലിയും 
ി ി 

പ പ്പടപ്പല്ലമിക്വംഥം ശീതം ദാഹജ്വരാപഫം 
ചന്ദനാധികമിത്തോയം രക്തപിത്തത്തിലുത്തമം 

പപ്പടപ്പല്ലിതില്പാരം ചേര്ല്പൂ പിത്തജ്വരാപഫം 

അതിസാരത്തില് മത്തങ്ങയധികംചേക്ക നുന്നുതാ൯ 
ദാഹ മോഹങ്ങളില് ക്ര രാമച്ചമിരുവേലിയും 

വില്വധാനയകസംയുക്തഷഡംഗം ഛര്ദ്ദിനാശനം 
ഷഡംഗമൊക്കെയോരോരുകഴഞ്ചായ്ര്കൊന്കരണ്ടിവേര് ളം 

ആവനിഷ്ഠയമൊടിക്വാഥം പ്രമേഹകലനാശനം 
ക്ഷതത്തിന്നു ബലാമൂലമിതുപോല് ചേത്തുവച്ചുതാം 
കഷായം മിറയും ചേത്ര്ത കുടിപ്പ പരമാഷധം 
വിഷത്തിന്നിതിലംകോലമധികാംചേപ്പുതൂത്തമം. 

൨. തോയതോയദാദികഷായം. 

തോയതോയട്ഭൂനിംബപാഠാധാന്യമഹഷധൈഃ 
കൃതഃ കഷായ? സവേഷാം ഒ്വരാണാം പാചനഃ പരം 

തോയം ഇരുവേലി, തോയദം മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്, ഭൂനിംബം--പുത്തരിച്ചുണ്ട 

വേം - പാറ പാടത്താളി ക്കിഴങ്ങു”. ധാന്യംകെത്തേമല്പി. മഹരഷധംടടകുക്ക്. 

ഇവകൊണ്ടുലമ കഷായം എല്ലാവിധ ആ്വര്ങറംക്കം ദോഷപചനം വരുത്തുന്നതാ 

കുന്നു, 
൩. പാഠാഗ്നിമന്ഥാദികഷായം. 

പാഠാഗ്നിമന്ഥബ്ദഹതീദ്വയനാഗരാണാം 
ഛിന്നോതഭവാമഗധമൂലകലിംഗകാനാം 
വാശാമുതാംബുദപടോലമഹാഷധാനാം 
ക്വാഥം പിബേദിഹ മരുല്പ്രദവേ ജ്വരേ തു. 

(൧) പഠഠേപാടത്താളിക്കിഴങ്ങ്. അഗ്നിമന്ഥം-മുഞ്ഞവേര്. ബൃഹതീദ്വയം 

ചെപവഴുതിനവേര്, വെണ്വഴുതിനവേര് ഇവ. നാഗരം. ചുക്ക്, ക്കിന്നോത്ഭവം:- 

ചിററമുതു”. മഗധമമൂലംചചകാട്ടതിപ്പലിവേര്. കലിംഗകം-കടകപ്പാലയരിം ഇവകൊറ 

ണ്ടുള്ള കഷായവും, (൨) വാശാടത്ആടലോടകവേര്, അമൃത --ചിഠറമൃതു്. അംബു 

മുത്തങ്ങ, പടോലം- പടവലം, മഫ൮ഷധം--കുക്ക്. ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായവും 

വാംതപ്രധഠനമായ മ്വരത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 



കഷായയോഗങ്ങം ൨. 

ര്. ശോപാംഗനാദികഷായം. 

ഗോപാംഗനാകമലചന്ദനസേവ്യവിശ്വ- 
യഷ്യീജലോല്ലലമധുകശതാവരീഭി॥ 
സിദ്ധം സുശീതമനുമാക്ഷികശക്കരാഡ്മയം 
പിത്തജ്വരം ജയതി ദാഹത്ൃഡാഡ 0 )മബോു 

ഗോപാംഗനടേ നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”ം കമലം--താമരവളയംം ചന്ദനം വെളു. 

ത്തചന്ദനം. സേവ്യം-രാമച്ചം. വിശ്വംേമുക്ക്ം യഷ്ടി ഇരട്ടിമധുരം. ഇജലംടഇരു 
വേലി. മുത് പല_ചെങ്ങഴിനീര്ക്കിഴങ്ങു”. മധ്മകം-ടഇലിപ്പക്കാതല്ം ശതാവരിം-ശ 

താവരിക്കിഴങ്ങു്. ഇവ സമംചേത്ുതുണ്ടാക്കിയ കഷായം തേനം പഞ്ചസരേയും മേ 
മ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക. ചുട്ടുനീററല്യം തണ്ണീ൪ദാഹവുമുക്കൂ പിത്തജ്വരം ശക്ിക്കംം 

൫. പത്വ്യാകടഫലാടികഷായം. 

പത്വധ്യാകടഫലനാഗരാംബുദവചാഭൂനിംബധാന്യൃദ്രമൈഃ 
ഭാര്ട്ട്ടീപപ്പടകാന്വിതൈഃ ശൃതമിതം തോയം സുശീതം പുനഃ 

 മധ്വാഡ്യ്യം പരമാണുരാമഠയുതം ശ്രേഷ്ടജ്വരം നാശയേത് 
കോഷ്യാത്തിശ്വസനാഗ്നിസാദകസനാരുച്യാസൃശോഷാന്വിതം 

പത്ഥ്യാ കടുക്കാത്തോട്”. കട്ഫലം-കമിഴിന്വേര്. നാഗരംടകുക്കു“ം അം 
ഞഅുദം ടമുത്തങ്ങം വചറംട-വയന്മു. ഭൂനിംബം ടവുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്ം ധാന്യംംകൊത്ത 
മല്ലി, ദമം --ദേവതരേം, ഭാര്ങ്ഗീട.ചെ തേക്കിന് വേര്. പര്പ്പടം:പര്പ്പടകപ്പല്ല് 
ഇവ സമം കഷയംവെച്ചു പിഴിഞ്ഞരിച്ചു തണുത്താല്. തേനും അല്പം കായവും മേ 
മ്ലോടിചേത്തു സേവിക്കം കഫജ്വരം, വയറവവേദന, വായുക്ഷോഭം, ദഹനക്ക. 
വു“, ചുമ, അത്ചി, വായ്വറംച്ച ഇവ ശമിക്കും. 

൬. ദ്രാക്ഷാദികഷായം. 

ദ്രാക്ഷാമധൂകമധുക ലോധ്രകാഷ്ടരര്യശാരിബാഃ 
മുസ്ലാമലകഷ്രീബേര പത്മകേസരപത്മകം 
മുണാളചന്ദനോശീര നീലോല്പലപരൂഷകം 
ഫാണ്ടോ ഫഥിമോ വാ ദ്രാക്ഷാദിജ്ജാതി കുസുമവാസിതഃ 
യുക്തോ മധുസിതാലാജൈജ്ജയതൃനിലപിത്തജം 
ജ്വരം മദാത്യയം ഛര്ദ്ദിം മൂര്ാം ദാഹം ശ്രമം ഭ്രമം 
ഉദ്ധ്വഗം രക്തപിത്തഞ്ച പിപാസാം കാമിലാമപി. 

ദ്രാക്ഷറ.മുന്തിരിങ്ങാസ്ുഴം, മധൂകം--ഇലിപ്പക്കാതുല് . മധുകംടഈടിമധുരംം 
ലേധ്രേംടപച്ചേറേറിത്തൊലി. കാഷ്ടയ്യം--കമിഴിന്വേര്, ശാരിബാ_-ന൨നീണ്ടി 
ക്കിഴങ്ങു”, മുസ്ലാടമുത്ത അഅാക്കിഴങ്ങു, ആമലകം നെല്ലിക്കാത്തോട്, ഡ്രീബേരം.. 
ഇരുവേലി, പത്മകേസരം-തറമരയല്പി. പത്മകം--:പതിമുഖം. മൃണാടം-താമരവള 
യം, ചന്ദനംംവെള്ളച്ചന്ദനം. ഉശീരംരാമച്ചം. നീലോല്പലം കരിംകൃരവളം. പ്രൂ 
ഷകം ജചിററീന്തല്വേരു ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം. (ഇതു ശീതകഷായമേം 
ഫാണ്ടമോ ആക്കി സേവിക്ക, എന്നാല് ഇതും ക്വാഥം (തൂതം) ആക്കി തണുപ്പിച്ചു 
തന്നെയാണു സേവിച്ചുവരുന്നതു”. പിച്ചകച്പുകൊണ്ടു വംസനപിടിപ്പിച്ചു, തേന്, പഞ്ചസാര, മലര്പൊടി ഇവ മേബ്ലൊടിചേത്തു സ്വേവിച്ചംല് വാതം പിത്തം ഇവ 
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലേരം, മദാതൃയം എന്ന രോഗം, ഏര്ളി, മോഹാലസ്യം, സവഠം൧. 



ര് . സഹസ്രയോഗം 

സന്താപം, തളച്ച, തലച്ചുററല്, മുരദ്ധ്വഗമായ (മൂക്കിലും വായിലുംക്രടി രക്തംവരു 
നന) രക്തപിത്തം, തണ്ണീര്ദ്ദാഹം, കാമിലാരോഗം ഇവ ശമിക്കംം 

൭. നാഗരാടി കഷായം. ല് 
നാഗരാമുതഫരീതകിഃ ക്രമാന്നാഗഹസ്തനയനാംഫ്രിഭാഗശഃ 
സാധുസിഭാമുദകം സശക്രം നാശയത്യഖിലദോഷജം ജ്വരം 

നാഗരംടചുക്കും അമൃതം: പിററമൃതു”ം ഹരീതകികടുക്കാത്തോട്ടു, 

അമൃതാവകഴഞ്ചാക്കിക്കടുക്കാനാലു നാഗരം [] 

രണ്ടുമാക്കിപ്പചിച്ചുള്ള കഷായം ജ്വരനാശനം (വൈദ്യമഞ്ജരതീ) 

മേല് പഠഞ്ഞ കണക്കിനുചേത്തു കഷായമുണ്ടാക്കി പഞ്ചസാര. മേമ്പൊടിചേത്തു 
സേവിക്ക. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും കോപിച്ചുണ്ടായ ' ജ്വരവും ശമിക്കും. ഇതു ജ്വരാദി 
യില് ദോഷാനുലോമനത്തിനും മലതടസ്സറം തീരാനും കൈകണ്ടതാകുന്നു, ട് 

൮. പത്രംവേണുഭവാദികഷായം... . 
പത്രം വേണുഭവം ദളഞ്ച തൂളസീജാതം ഫരിക്രാന്തിജം 
പത്രം വാ സുനിഷണ്ണൂജം ബദരജംപത്രഞ്ച വാടംദളം 
പത്രഞ്ചോത്തമകന്ൃൃകാഖ്യസുഷവിനാരംഗപത്രം പ്പഥക് 
സവം നാഗരപാദികം പ്രഹരതി പ്രാഗ്രരപശീതജ്വരം 

ി 

വേണുഭവം പര്രംമുഭയിലം, തുഭസീജാതം ദളം (കൃഷ്ണ്ണ)തുളസിയില. ഹരിക്രം 
ന്തി ജം വിഷ്ണുക്രാന്തി (ഇതു സമൂലം ചേക്കയാണേ പതിവു”) സുനിഷണ്ണുജംപത്രടേ. 
നീരാരലിലം ബദരജംപത്രംലന്തയിലം വാടംടളം.പേരാല് തളിരു (മൊട്ട്) 

ഉത്തമകനുകാപത്രം:പൂവന്കയന്തലില. (വേലിപ്പരുത്തിഎന്നും ഹഇതിനത്ഥമുള്ളതി 
നാഠ0ല് അതിന്റെറ ഇലയും ചിലടത്തു എടുത്തുവരുന്നു.) സുഷവീ പത്രപുല്ലാന്നിത്ത 
ളിര്, നാരംഗകംപത്രം-ചെറവനാരകത്തില. നാഗരപാദികംട-നാലിലെരുഭാഗം 

ചുക്കു ക്രടിയതു”ം മുളയില തുടങ്ങിയുള്ള ൯-൦ ഓരോ കഴഞ്ച്, ചുക്ക” ൩ കഴഞ്ച്ം 

ഇവ ചേത്തുണ്മാക്കുന്ന കഷായം ശീതജ്വരത്തിനു ആരംഭത്ത്ല് നന്ന. വിറപ്പനി 

മറ൨ വിഷമ്പരങ്ങഥം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. ര 

൯. ആതമ്മൊട്ടാദികഷായം. 
ആല്മൊട്ടും ചെറുവുളവേരുമുടനേ ദേധ്യാസ്തഥാ മൂലവയഃ 

പാലുംവി,ിയരച്ചുകൊണ്ടെതിരവേ കോരിക്കുടിക്കം റൃൂണാം 

ഓടിപ്പ്യോമഥ പക്വജുത്തിയ്യതിലും പിത്തപ്രധാനം ദ്ൂൂതം 
ധീമാനാത്തിഷു ദോഷജാസു വിഹിതം കയ്യാത്” സമാലോച്യതാം 

പേരാല് മൊട്ട്, ചെവറൃഭ.വേര്, പുവന്കുരന്തിവേര് ഇവ സമം: (ഓരേകേഴത്യു 

വീതം, രണ്ടുതുടം പാലില് അരച്ചുകലക്കി സേവിക്ക,  പാകംധന്ന വിഷമജ്വര 

ഞ്ങം ശമിക്കും. പിത്തപ്രധാനമായ ഒ്വരത്തിനും വിശേഷം. വൈദുൃന് വേണ്ടും 

വണ്ണുമാലോചിച്ചു ദോഷകേപേം മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടുന്നു ക്രിയാക്രമം യോജിപ്പിച്ച 
കൊള്ളുണംം 

൧൧0. ആവിത്തോലാദികഷായം. 

ആവില്തോല് മല൪ ൨൪ വിഷ്ണുദയിതാ മുക്കാ കൊടിത്തൂവതന്൯ 

വേരും ചാരണയും കരിമ്പുമിവയൊട്ടൊപ്പിച്ചുകൊണ്ടങ്ങനെ 

നാലൊന്നായ കഷായനീരിലളവേ മോക്കത്തി മൃന്നാഠം കുടി 

പീടുന്നോക്ക പനിപ്പുതിപ്പ ഘനമായുണ്ടാകുമഗ്നേര്ബ്ബലം 



കഷായയോഗങ്ങം ൫ 

ആവില്ത്തൊലി, മലരു, ചുക്ക, വിഷ്ണുദമിതം-വികഷ്സുകരന്തി. ചാരണകതഴ്സ് 

താമവേര്, തമിഴാമഭേദം. മുക്കാടത്രിഫലത്തോട്. കൊടിത്തുവവര്, കരിമ്പു” ഇവ 

സമം കഷായംവെല്പു കഷായം നാലെന്നാക്കി സമം മോരുചേത്തു അതില് ക 

ഞ്ഞിവച്ചു മൂന്നുദിവസം കുടിക്കം ബ്വരം ശമിക്കും, ജഠരാഗ്നിക്ക ബലം വഭ്ധിക്കും. 

൧൧. ദാരുനാഗരാദികഷായം 

ദാരുനാഗരഭൂനിംബ ധാന്മ്യവാശാ കലിംഗകൈ? 

ഗജാഹ്വാ ദശമൂലാബ്ദ൪ മുത്ചയകല്ലം ജ്വരം ജയേത് 

ദാരു--ദേവതാരം. നാഗര _ചുക്കു്, ഭൂനിംബംടവുത്തരിച്ചുണ്ടവേര് (്രിരിയാ 

ത്തു എന്ന് അഭിപ്രായം. ചില വൈദ്യന്മാർ ദേശഭേദം അനുസരിച്ചും സ്വീകരിച്ചു 

വരുന്നു.) ധാന്യം കൊത്തന്പലേരിം വാശാടത്തടലോടകവേര്ം (ഇതിന് 4തി താ" 

എന്നു പഠഠഭേദവും കടുകുരോഹിണി എന്നത്ഥവും സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടു്). കലിംഗ 

കം-കടകപ്രാലയരിം ഗജാ ഹവ അത്തിത്തിപ്പലിം ദശമൂലം--കുമിഴ്, ക്രവലം, പഠ 

തിരി; പയ്യാഴാന്ത (പലകപ്പയ്യാനി), മുഞ്ഞ, ഓരില, മൃവിച, ചെവവഴുതിന, വെം 

വഴുതിന ഇവററിന്വേര്, ഞെരിഞ്ഞില് ഇവം അബ്മും-മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു്, ഇവ 

കൊണ്ടുമള കഷായം , ഭയങ്കരമായ ജ്വരവും ശമിപ്പിക്കും, ദോഷതരേതമ്യമനുസരിച്ചു 

സന്നിപാതത്തിലും യോജിക്കും, 

മഠവപയുക്തങ്ങളായ കഷായയേോഗങ്ങഠംക്രടി ചേക്കുന്നു. 

൧൨. ദശമൃലവൃഷാദികഷായം 

ദശമൂലവൃഷാശുണ്ഠീക്വാഥോ ജീരകസംയുതഃ 
വാതപിത്തശ്ലേഷ്ഠജുത്തിം ക്ഷിപ്രമേവ വ്യപോഹതി 

ദശമൂലം. കൂവളവേ൪, കുമിഴിന് വേര്, പ്യാതിരിവേര, പയ്യാഴാന്തവേര, മുഞ്ഞ 
വേര്, ഓരിലവേര്, മൂവിലവേര് വെംവഴചതിനവേര്, ചെവവഴതിനവേര്, ഞെരി 

ഞ്ഞില്, ആടലോടകവേരു” ചുക്ക് ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷ്ധയം ജീരകപ്പൊടി മേമ്പൊ 

ട്രിചേത്തു സേവിച്ചാല് വാതം പിത്തം കഫം ഇവ കോപിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഇ്വരങ്ങളെ, 

വേഗത്തില് ശമിപ്പിക്കും. ം ല് 

൧൩. ഭാരങ്ഗ ൮ വാദികഷായം (൧) 

ഭാര്ങ്ഗ്ൃബ്ദുപര്പ്പുടകധാനു യവ റഷവിശ്വ_ 
ഭൂനിംബകുഷ്ടുകണസിംഘ്യമൃതാകഷായഃ 
ജീ്റ്ൂജ്വരം സതതസന്തതകം നിഫന്യാ_ 
ദന്യേദ്യയഗം സഹതൃതീയ ചതുര്ത്ഥകാഭ്യാം. 

ഭാര്ങ്ഗീടചെവതേക്കിന്വോരു്. അമ്മും-മുത്തങ്ങാം പപ്പടകംട പര്പ്പുടക 
രമ പല്ല്. ധാന്യം--കെത്തമ്പലേയരിം യവാഷംടകൊടിതുതുവവേര, വിശ്വം-ചുക്കു, ഭ 

നിംബം--പുത്തരി ല്ൃണ്ടവേര്, കഫ്ടംകൊട്ടം. കണടേതിപ്പലി. സിം ഹിട-ചെവ്വഴുതി 
നവേര്. അമൃതാ.--ചിററമൃതും ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം സതതം സന്തതം മു 
ന്നാമുറപ്പനി; നാലാംമുറച്പുനി മുതലായ എല്ലാ വിഷമജ്_രങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കും. 

൧൪. ദശമൂലദരാലഭാടികഷായം 

ദശമൂലദുരാലഭാഗുള ചീ 
വൃഷവിശ്വാബ്ദുകിരാതപര്പ്പുടംനാം 
വിനിഫന്തി ശൃതം കഷായതോയം 
കഫവാതോത്തരസന്നിപാതജുത്തിം. 
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ദശമൂലം ൧൧-൦ ൧൨.൦ യോഗങ്ങളില് പഠഞ്ഞു. ദുരഠലഭാ-- കൊടിത്തുവവേര്ം 
ഗുടചിം-ചിററമൃതു”, വൃഷം-ത്തൃടലോടകവേരുംട വിശ്വം ചുക്കും അബ്ദം മുത്തങ്ങാ 
ക്കിഴങ്ങു, കിരംതംവുത്തരിച്ചുണ്ടവേര് (കിരിയാത്ത) പര്പ്പടം പര് ടകപ്പുല്ല. ഇവ 
നടെ കഷായം കഫവതേപ്രധനേമായ സന്നിപതേജ്വരത്തെ പിക്കും. ഇതില് 
സന്നിനായകവും വെള്ളക്കൊട്ടവുംക്രടി ചേത്തു കഷായം വയ്യയന്നതു മേഹോലസ്യം 
കഫകോപം ഇവയുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങളില് വൃദ്ധ വൈദ്യസമ്മതമകോന്നും , പം 

൧൫. ഛിന്നോത്ഭവാദികഷായം. 

ചഛിന്നോത്ഭവാ വൃഷകിരാതകപര്പ്പുടാനാം 
ശൃണ്ണപ്യാ വലാഹകയവാഷകയോ; ക്രമേണ 
ഏകദ്വയത്രിതയഭാഗകൃതഃ കഷായുഃ 
സമ്മുര്ഛിതജ്വരമപോഹതി സന്നിപാതം. 4, 

ഛിന്നേത്ഭേവടേചിറമൃതു”ം വൃഷംടത്തടലോടകവേരും കിരാതകംടപുത്തരിച്ചു 
ണഃവേര്, (ഇതിനു കിരിയാത്തെന്നും, പടച്ചുണ്ടവേര് എന്നും ഉള മതന്തേരങ്ങളു.ം 
സ്ഥാനതാരതമ്യേന സ്വീകായ്യുമാകുന്നു.) പര്പ്പടകം-പര്പ്പടകപ്പല്ലം ഇവ ഒരോ 
കഴഞ്ചു, ചുക്കു ൨ കഴഞ്ചു. മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു;ു കൊട് ത്തുവവേര് ഇവ ൩ കഴഞ്ഞുവീതം 
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഷായം മൂര് ച്ലുയോടുക്രടടിയ സന്നിപാതജ്വരത്തെ ശമി 
പ്പിക്കും. 

൧൬. അമൂതാദ। (പാചനാമുത)കഷായം 

അമുതോശീരവാശാബ്ദുവിശ്വഭൂനിംബവാളുകൈഃ 
സപര്പ്പടകധാമ്യാകധന്വയാഷൈവിപാചിതം 
പാക്യം ജരേഷു പാതവ്യം പോചനാമൃുതസംജ്ഞിതം. ? 

അമൃതം--ചിററമൃതു. മുശീരംടരാമച്ചംം വാശാട ആടലോടകവേരു, അബ്ദമു 

ത്തങ്ങാ. വിശ്വം മുക്കം ഭനിംബം--വുത്തരിച്ചുണ്ടറേതു, വാളകം ഇരുവേലി. പര് 

പടം.പര്പ്പടകപ്പല്ല* ധാന്യകേംട-കെത്തേവ്ധലേയരി. ധന്പയഷേം_കൊടിത്തുവവേ 

രും ഈ കഷായം ഏല്ലാ ജ്വരങ്ങഠാംക്കും ദേഷേപഠകതത്തെയും ത്തമപചനത്തെയും 

ഉണ്ടാക്കുംം 

൧൭. രാസ്ത്രാശ്ുണ്ണ പ്യാദികഷായം 

രാസ്ത്റാ ശുണ്ണീ ഗുള്ഛലി സഫചരജലദാഭിരു പത്ല്യാ ശതാഹ്വൈ- 

ിക്താ കച്ചരവാശാനിലരിപുസഹിതൈഃ പഞ്ചമൂലദ്വയേന ം 

ഏദഭിര്ദ്രവ്വ്യൈഃ കഷ ായസ്ത്രരിതമപഫരേത് പീതമാത്രപ്രദാവാത 

മന ൮ സ്ലംഭാന്ത്രവൃദധിലവരപിടകകടീസന്ധിസവാംഗപീഡ 

രാസ്ത്റാ-ചിററരത്ത. ശുണ്ണിം ചുക്കും ഗു ംചിട പിററമൃതും സഹചരംടകരിംകറി 

ഞ്ഞി വേരു. ജലദംമുത്തങ്ങം അഭീരു.ശതാവരിക്കിഴക്ടും പത്ഥ്യംകട്ടക്കാത്തോ 

ടം, ശതഫ്േവോടശതകപ്പം തിക്താംകഴ്ക3രാഹിണിം കൃ ഛരം--കച്ചോലംം 

വാശാപത്തുടചോട്കവേരും അന്ിലരിപുടവാതംകൊല്ലിവേര, (ഇതിനു വാതംപറ 

ത്തി എന്നും (ദേശ്യനാമം) പഞ്ചമൂലദ്വയം-കുമിഴ്, ക്രവളം, പാതിരി, യം 

മുഞ്ഞ ഇവററി൯വേര് (മഹല് പഞ്ചമൂലം) ഓരില, മൂവില, ചെവവഴുതിന വെണ് 

വഴുതന ഇവാറി൯വേരു ഞെരിഞ്ഞിൽ (ല്രസ്വപഞ്ചമൂലം) ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന 

കഷായം സേവിച്ചാല് മമ്മ (ലലടേസമീപത്തില് ഇതേപേരിലുള്ള സിരകം) 



കഷായയോഗകങ്ങറഠം ൭) 

സ്ലാം, ആന്ത്രദൃഭ്ധി, വാതപ്പധാനമായും മേല്പറതഞ്ഞവയോട്ട്” അനുബന്ധിച്ചു 
_ മുള്ള വരം, പിടക, അരക്കെട്ടിനും സന്ധികഠംക്കും സവാംഗവുംഉള്ളു വേദനകഠം 
ഇവ ശമികിംം, 

] ൧൮. ബ്രധ്മിദ്രാക്ഷാദികഷായം. 

ബ്രഹ്മി ദ്രാക്ഷാ ജലധരവചാഭീരു ശമ്യാകുതിക്താ 
പത്ഥ്യാ ധാത്രി കലിതരു ബലാനിംബകോശാതകിദിഃ ര്ഴ 
ഭൂനിംബംവ്യോഷവഗനീസുരതരുസഹിതം പഞ്ചമൂലദ്വയേന 
ക്വാഥം പീതം സകലപവനവ്യാധിരുഗ'ദാഹറന്ത്രീ. 

ബ്രധമി, ദ്രഠക്ഷടേമുന്തിരിങ്ങ, ജലധരംമുത്തങ്ങാം വചാംവയയു”ം അ 
ഭീരുശതാവരിക്കിഴങ്ങു്, ശമ്യാകംം കൊന്നവേര്ംത്താലി. തിക്താടകടുകുരോ 
ഫിണി. (ഇവിടെ കിരിയാത്ത” ഏന്നും അഭിപ്രഠായമുണ്ടു്. ചെവവഴുതിനവേര് 
എന്നു സ്വീകരിക്കന്നവരുമുണ്ടു്.) പത്മഥ്യാടടകടുക്കാത്തോടു്ം ധാത്രീടനെല്ലിക്കാ 
ത്തോട്ട് കലിതരുതാന്നിക്കാത്തേട്. ബ്ലാംകുവന്തോടിവര്. നിംബ്ചം--വേ 
പ്പിന്൯തെംലി. കോശാതകിംപുട്ടല്പീരം. ഭൂനിംബം-പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര, വയോ 
ഷംംമുക്കു മുളകു തിപ്പലി, വഹ്നിടകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു” (ശുദ്ധി) സുരതരുദേവ 
താരംം പഞ്ചമൂലദ്പവംജ മഹ ല് പഞ്ചമൂലവും ഡ്രസ്വപഞ്ചമൂലവും. (൧൭-ഠംയേഗ 

ത്തില് പറഞ്ഞും) ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിക്ക. ഏല്ലാ വായുക്കളം രുഗ്ദാഹസ 
ന്നിയും (സന്നിചാതത്തില് മൂന്നാമത്തതു) വേദനകളും ജ്വരവും ശമിക്കും. 

൧൯. ഭൂനിംബാദികഷായം. 
ഭൂനിംബനിംബപിപ്പ്ല്യഃ ശഠി ശുണ്ഠി ശതാവരീ 
ഗുളൂ,ചി ബ്ലഹതീ ചേതി ക്വാഥോ ഫന്്യാത്” കഫജ്വരം. 

ഭൂനിംബംടപുത്തരിച്ചുന്ടവേരം നിംബംടവേപ്പിന്തൊഡിം പിപ്പലിം-തി 

പലി. ശഠി കച്ചോലം, ശുണ്ണിംകുക്ക്. ശതാവരി _ശതാവരിക്കിഴങ്ങു"ം ശുഭൃചിട 
ചിററമൃതു”. ബൃൂഹതിം-ചെവവഴുതിനവേര്. ഇവക്ൊണ്ടുണ്ടാക്കു ന കഷായം കഫ 
ജ്വരത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൨൧0. വലിയങ്ങാടിക്കുഷായം. 

ഒന്നുകൊണ്ടും ശമിക്കാത്ത ദീര്ഘമായ മഹാജ്വരേ 
കൊടുക്കേണ്ടും കഷായത്തെപ്പുറയാം ഗുരുഭാഷിതം 
ലുക്കും തിപ്പലിയും മുസ്താ ത്രിഫലാ മധുകം തഥാ 
മായാക്കു” ഗോക്ഷുരം ജാതിത്രയം രോഹിണി മോദകം 
ഷട്തണ്ഡുലം നാഗഥപഷ്ടം തകരം ജീരകദ്വയം 

കന്നാരം ചന്ദനംരണ്ടും ഗജതിപ്പുലി തോയവും 
രാമച്ചം പൃതവൃക്ഷഞ്ച സമുദ്രപ്പച്ച രൂവയും 
സഹസ്രവേധിയും കിയ്യാത്താശാളി ശതകുപ്പയും 
രാസ്്റാ മുന്തിരി മക്ഷി പുത്തരിച്ചുണ്ട ക്രവളം 
തരികോല്ലക്കൊന്നയും നല്ലോരുലുവാ താര്ക്ഷ്ൃയപച്ചകറഠം 
പപ്പടപ്പുല്ലമമുതും ഇവയൊക്കെയുമൊപ്പുമായ് 
ഓരോകഴഞ്ചിടിച്ചിട്ടിങ്ങാറിടങ്ങഴിനീരതില് 
കുക്കി നാലിലൊന്നാക്കിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ടു കുറേക്കുറേ 



൮ സഹസ്രയോഗം 

ജീരകപ്പൊടിയും ചേത്തു സേവിച്ചാല് ജ്വരമൊക്കെയും 
' അമ്യരോഗങ്ങളുംതീന്ന സന്നിയും ശമനംവരും 
ഇക്കഷായം മഹാസാരംകൊണ്ടു ജീവനമായ്ക്രും 

ചുക്ക്, തിപ്പലി, മുസ്താപമുത്തങ്ങാ. ത്രിഫല--ത്രിഫലത്തോട്ട്. മധുകംപഛ്ൃരടി മധുരം മായാക്കു” മായയ്ക്കു, ഗോക്ഷ്യര ം_ഞെരിഞ്ഞില്. ജാതിത്രയം--ജാതിക്കാ, പത്തിരി, ഗ്രാമ്യ, ' രോഹിണിംകട്ടകരോഹഫിണി, മോദകം-അയമോദ്കംം ഷട്തണ്ഡുലംട.കുടകപ്പഠലയരി,. കാക്കോകിലരി, ചെവപുന്നയരി, വിഴാലരി, ി 
കൊത്തമല്ല।, ഏലത്തരി ഇവം നാഥപുഷ്ണും-നാഗപ്പ,, തകരം, ജീരകദ്വയം:: 
ജീരകം, കരിംജീരകം, കന്നാരം ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം, ഗജതിപ്പലിടഅത്തി 
ത്തിപ്പലി. തോയംഇരുവേലി, രാമച്ചം, പൃതവൃക്ഷം, സമുദ്രപ്പച്ച, തുവംകൊടി 
ത്തവവേര്, സഹസ്രദവേധി, കിരിയാത്ത", ആശാളി, ശരുകപ്പ,  രാസ്റ്റാടചീററരത്ത, 
മുന്തിരിടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, മക്ഷികപ്പ, പുത്തരി ച്ുണ്ടവേര് ക്രവളവേര്, ത്രികോല്ല 
ക്കൊന്ന, ഉലുവാ, ഗരുഡപ്പച്ചരണ്ടും, പപ്പടകപ്പല്ല”, അമു ” ഇവ ഓാരേഠ കഴഞ്ചു 
വീതം, വെള്ളം ഇടങ്ങഴി ൬. കഷായംവഷ്ു്” ഒന്നരഇട ങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞ 
രിച്ചു” തണുക്കടതെ തുമി ത്തീയിട്ടു സ്മുക്ഷിച്ച് കറ്റേശ്ശു എടുത്തു” ജീരകപ്പൊടിചേത്തു 
സേവിപ്പിക്ക. സന്നിപാതത്തിനും, കഫാദ് ഉപദ്രവങ്ങറം, വളരെനാഠം നില്ലയന്ന 
ഒ്വരങ്ങഠഥം ഇവയ്മും കൈകണ്ട കഷായമാകുന്നു. 

൨൧. അമൃതാഷ്തകം കഷായം 

അമുതാരിഷ്ട്കടുകാ മുസ്യ്ലേന്ദ്രയവനാഗരൈഃ 
പടോലചന്ദനാഭ്യാം ച പിപ്പലീചുണ്ണുയുക സ്മൃതം 
അമുതാഷ്ട്ക മേതച്ച പിത്തശ്രേഷ്ടുജ്വരാപഹം 
ട്ട ് ൃരോചകഘ്ുല്ലാസദാഹതൃഷ്ണാനിവാരണം. 

അമൃത.ചിറഠമൃതു്. അരിഷ്ടംടവപ്പിന്തൊലി. കടുകാ_കട്ടകരോഹിണിം 
മസ്ലാ--മുത്തങ്ങ. ഇന്ദ്രയവം-കുടകപ്പാലയരിം നാഗരംടചുക്ക്. പദടാലം- 
കയ്യുന് പടവലം, ചന്ദനം--വെളുത്തചന്ദനം ഇവകെണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം, ചെറ 
തിപ്പലിപ്പൊടി മേമ്പാടിചേത്തു സേവിച്ചാല് പിത്തജ്വരവും കഫജ്വരവും ശമിക്കും. 
ചഛരര്ളി, അതചി, നെഞ്ഞുകലിപ്പു” ചുട്ച്ചില്, തഴ്ല്ലീരദാഹം ഈ മുപദ്രവങ്ങളെയും 
ശമിപ്പിക്കും. 

൨൨. വ്യാഫ്വ പ്യാടികഷായം 

വ്യാഫ്ര്വി ശുണ്ഠ്യമൃതാക്വാ।ഥഃ പിപ്പലിചുണ്ണുസംയുത 

വാതശ്ശേഷ്ഠഞ്വരശ്വാസകാസപീനസശൂലജിത 
വ്യാഘി--ചെവവഴുതിനവേര്ം ശുണ്ണിടമുക്ക്: അമൃതു” ഇവകൊണ്ടുള്ള ക 

ഷായം പിപ്പലീചുള്്റുസംയുതാചതിപ്പലിപ്പെടി മേമ്മലൊടിചേത്തു സേവിച്ചാല് 
വാതകഫപ്രധാനമായ ജ്വരം, വലിവു”, ചുമ, നീര്വീഴ്ച, വേദന ഇവകളെ. ശമി 

പിക്കും. 
റല 

൨൩. പാഠാഗുളൂച്യാദികഷായം. 

പാഠാഗുളൂചിഘനപ പ്പടാംബു 
ഭൂനിംബവില്വേന്ദ്രിയവൈഃശൃതാം89 
പേയം ജ്വരാത്തൈരതിസാരിഭിശ്ച് 
യഥാമൃതം സ്വശ്ലിഭിരാദരേണ, 

പാഠം പാടക്കിഴങ്ങ്. ഗുഭൂചിം.ചിററമൃതു”ം  ഘനംടമുത്തങ്ങം പപ്പടം 



[ 

യ 

1 കഷായയോഗങ്ങറം ൯ 

പര്പ്പടപ്പല്ല്. അംബുംഇരുവേലി. ഭൂ്ിംബംപുത്തരിച്ചുണ്ടവേ൪ം വില്വം 

ക്രവളവേരം ഇന്ദ്രയവം--കുടകപ്പാലയരി ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷയേം പ്പേരവും 

. അതിസരേവും ശമിപ്പിക്കും. 

- ൨൪. പര്പ്പുടകാബ്ദുാദികഷായം. 
മ 

പര്പ്പുടകാബ്ദുസുരദ്രമഭാര്ങ്ഗീ 
മാഗധികാഷധധാന്യയവാഷൈഃ 

 പാക്യമിദം വിനിഹന്തി നരാണാം 
വാതകഫജ്വരജം പരിതാപം. 

പര്പ്പടകം പരപ്പടകപ്പല്ല്. അബ്ദംമുത്തത്ങ , സുരറൃമംചദേവതരംം 

ഭാരങ് ഗീടചെവതേക്കിന്വേരു”. മാഗധികടചെവതിപ്പലി. ഭറുഷധംചുക്ക്ം 
മാനു ംടകൊത്തേമല്ലിം യവാഷം..കൊട് ത്തവവേര് ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം വത 
പ്രധാനവും കഫവ്രധാനവുമായ ല്വേരത്തെ ശമിപ്പിക്കും, 

൨.൫, കടകാദികഷായം. 

കടുകാ വിജയാ ദ്രാക്ഷാ മുസ്ലാ പര്പ്പടകാഷധൈഃ 
കഷായോ നാശയേത” പിതഃ കഫപിത്തഭവം ജ്വരം. 

കട്കാ_കട്കുരോഹിണി. വിജയംകടുക്ക, ദ്രാക്ഷാം മുന്തിരിക്ങാപ്പഴം. മുസ്തം- 
മുത്തങ്ങ, പപ്പടകംടപ൪പ്പടകപ്പല്ല്. ഒദുഷധംടകുക്ക്. ഇവകൊണ്ടുമ്മ കഷായം 
കഫപിത്തപ്രധാനമായ ജ്വരം ശമിപ്പിക്കും, 

൨൬ വിഷ്ണുക്രാന്ത്യാദികഷായം. 

വിഷ്ണു്രാന്ത്യമുതാ മുസ്ലാ ചന്ദനോശീരശാരിബാഃ 
സഫദേവീ കണാസിദ്ധഃ കഷായ? ശീതികാപഹഫഃ 

വിള്കുക്രാന്തി, അമൂത--ചിാറമൃതു”. മുഡ്യൂ-മുത്തഅ്അ, ചന്ദനം, ഉശീരംഛരാമച്ചംം 
ശാരിബാടനവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. സഹദേവിടപൃവന്കവന്തല്, കണാടതിപ്പലി 
ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിച്ചാല് ശീതജ്വരം ശമിക്കും. 

൨൭. തരണ റ തുളസീമൂ ലാദിക്വാഥം 

ആരഞബ്യതുളസീമൂലവിഷ്ണകുക്രാന്തിമഫാഷധൈഃ 
ക്പാഥോ,/യം നിര്ഹരേച്ഛി്രും ശീതികം വിഷമജ്വരം. 

കട്ടേതുഭസിവേര്, റിഷ്ണുക്രാന്തി, ചുക്കു” ഇവ സമം കഷായംവച്ചു സേവിച്ചാല് 
വിഷമയ്വരം ശമിക്കും. 

റ ൨൮. കിരാതാദികഷായം 
കിരാതാബ്ദാമൃതോദീച്യബ്ലഹതീദ്വയ ഗോക്ഷുരൈഃ 
സസ്ഥിരാകലശീവിശൈ_? ക്വാഥോ വാതജ്വരാപഹഃ 

കിരാതംം-കിരിയാത്തു” (പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര് എന്നും) അബ്ദും.മുത്തങ്ങാ. തഅ മൃതം-ചിററമൃതു”. ഉദീച്യംഇരുവേലി, ബൃഹതീദ്വയംചെവവഴുതിനവേരും വെ 
ണ്വഴുതിനവേരും. ഗേക്ഷേരം--ഞെരിഞ്ഞിതിം സ്ഥിരാ_ഓരിലവേ൪. കലശിക മൂവിലവേര്, വിശ്വം_ ചുക്ക്. ഇവകൊടണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം വാതജ്വരം രമി 
പ്പിക്കം. 



ന് സഹസ്രയോഗം 

൨൯. ദുരാലഭാദികഷായം 
ഭരാലഭാപപ്പുടകപ്രിയംഗുഭൂനിംബവാശാകടുരോഹിണീനാം 
ക്പാഥം പിബേക്ലൂക്കരയാവഗാഡം തൃഷ്ണാസ്രപിത്തജ്വരദാഹയുക്തം 

ദുരാലഭം-കൊടിത്തുവവേര്ം പര്പ്പടകംടപര്പ്പടകപ്പുല്ല്. പ 
ഴല്പ്പു, ഭനിംബം:പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്ം വാശാട ത്ആടലോടക വേര്, കട്ടകുരോഹിണ 
ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം പഞ്ചസരര മേഖമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക,  തണ്ണീര്ദാഹം? 
രക്തപിത്തം, ജ്വരം, സന്താപം ഇവ ശമിക്കും. 

൩൦. ഭാ൪ങ് ഗ്യാദികഷായം (൨) 
ഭാരങ്ഗീപര്പ്പുടവിശവവാസകകണാ ഭൂനിംബനിംബാമൃതാ 
മുസ്ലാ ധന്പജദേഷജൈസ്പ ദശദി൪ഫന്തിീഹ സവജ്വരാന് 
ജീട്ല്്റാന് ധാതുഗതാംസ്തൃഥാ ച വിഷമാ൯ സോപദ്രവാന്ദാരുണാന്൯ 
ക്വാഥോയം യതിയുശവാസരമിതം ദത്തോയമാദ്രക്ഷതി. 

ഭാര്ങി__ചെവതേക്കി വേര്. പര്പ്പടകം--പര്പ്പടകപ്പുല്പ്. വിശ്വം ചുക്ക്, 
വാശകംടത്തടലോടകവേ൪. കണംതിപ്പലി. ഭൂനിംബംവൃത്തരി ലൂണ്ടവേര്. 
നിംബം വേപ്പിന് തൊലി. അമൂതാടടചി മൃതം മുസ്താ മുത്തങ്ങാ. ധന്വജഭേഷജാ 
കൊടിത്തുവവേര്, ഇവകൊ.ടണ്ടാക്കിയ കഷായം സേവിച്ചാല് ജിണ്ണുജ്വരം ധതേ . 
വ്യാപ്ലമായ ജ്വരം, ഉപദ്രവവ്യാധികളോടക്ടടിയജവരം, വിഷമജ്വരം മുതലായവയെ 
ശമിപ്പിക്കും. 

൩.൧. ബലാകൊടിത്തുവാദികഷായം (സൂതികാജ്വരത്തിനു) 
ബലാ കൊടിത്തൂവ സപര്പ്പടാബ്ദ- 
ധാന്യാകമുദഗം ചെവുപഞ്ചമൂലം 
സശൃംഗിവേരം പുലരേ കുടിച്ചാ. 
ലീറരാംഗനാനാം പനി തീരുമന്നേ. 

ബലംേകുവത്തോട്ടിവേര്, കൊടിത്തുവവേര്, പര്പ്പടം_പര്പ്പടകപ്പുല്പു്. അ 
ബ്ദുടമുത്തങ്ങാ. ധാന്യാകം--കെത്തേമല്ലി. മുദ്ഗംചെവ പയര്. ചെവുപഞ്ചമുലംട 

ഓരിലവേര്, മൂവിലവേര്, ചെവവഴുതിനവേര, വെ€ംവഴുതിനവേര, ഞെരിഞ്ഞില്, 
തൃംധിവേരം ചുക്ക്. ഇവകൊണ്ടുണ്ടക്കിയേ കഷായം സേവിച്ചാല് പ്രസവിച്ച 
സ്റ്രീകഠാക്കണ്ടാകുന്ന ജ്വരം ശമിക്കും. 

൩൨൨. സഫചരാദികഷായം (ടി ) 

സഫചരകലത്ഥപൃഷ്കരരദാരുനിശായുഗ“മവേതസക്വാഥഃ 

പിതഃ സഫഹിംശുലവണഃ ശമയതി ശ്രുലജ്വരയ തനച്യാഃ 

സഹചരംടകരിംകുഠിഞ്ഞിവേര്, കുലത്ഥംടമുതിര, പുഷ്ടയരം-പുഷ്ഠരമൂലവേര്. 
ദാരു_ദേവതാരം നീശായുഗ്മംമഞ്ഞ൭.ം മരമഞ്ഞ€ംതൊല്।യുംം വേതസംടത്ത 
റവവഞ്ചിവേര്തെലിം ഇവ കൊണ്ടു കഷായംവച്ച് കായവും ഇന്തുപ്പും മേമ്ലൊടി 

ചേത്തു സേവിച്ചംല് സ്മൃതികയ്ക് (പ്രസവിച്ച സ്രീ) ഉണ്ടാകുന്ന വയറ൨വദന, 
ജ്വരം ഇവ ശമിക്കംം 

൩൨൨൩. മഹാബലാദ്കുഷായം (വിഷമജ്വരത്തിനു) 

മഫാബലാമൂലമഹാഷധാനാം ക്വാഥോ നിഹസ്യ്യാദ്പിഷമജ്വരഞ്ച 



1 

ന് യ 

നത്ത്... ; 

കഷായയോഗങ്ങം ൧൧. 

ശീതം സകമ്പം പരിദാഹയുക്തം മാരീചകും രാഘവസായകോയഥാ 

മഹാബലാമൂലം-൭ രക(തൃരപ്പന്)ത്തി൯വേര്, മഹെൌഷ്ധം--ചുക്കു്ം ഇവകെഠ 
്ടുമള കഷായം വിഠയഷയ ശീതം, ചുട്ടുനീഠറല്. വിട്ടുവിട്ടുണ്ടകുന്ന വിഷമജ്വരങ്ങറം 
ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. ഇതില് കുരുമുഭ.കുംക്രട്ടി കഷായംവയ്ക്തുണെം എന്ന വിവക്ഷയി 
ല്വംക്രടിയാണ് മാരീചകം എന്നു ഭംഗ്യന്തരേണ പാഞ്ഞതും കുരുമളകുംക്രടി ഈയ 

കഷായം അത്യന്തം ഫലദായകമെന്നു അനുഭവമഞ്ടു്ം 

൩൪. അജമോജാദികഷായം (ജ്വരാതിസാരത്തിന) 

കേവലേനാജമോജേന കഷായോ വിധിനാ ശൃത്ഃ 
ചാതുത്ഥികം ജ്വരം ഹന്തി രോഫിണ്യാ സമലംകൃത 

അജുമോജം അയമോദകം രോഹിണിചകടുകുരോഹിണി. ഇവയില് രണ്ടു 

കൂടിയോ അയമോദകംമാത്രമേം കഷായംവച്ചു സേവിച്ചാല് നാലാമുറപ്പനി ശമി 

ക്കം, ശോധനയ്യ്ശേഷം അധികം ഫലപ്പ മാകുന്നു. 

൩൫. അരളാദികഷായം (ജ്വരാതിസാരത്തിനു) 

അരളാദിവിഷാ മുസ്ലാ ശുണ്ഠി വില്വം സദാഡ്ധിമം 
സവജ്വരഫരോ യോഗഃ സവാതീസാരനാശനഃ 

: അരള.പെരുമരത്തൊലി. (ഈ സ്ഥാനത്തു പെരുവലമെന്നു രെക്കന്തിരുവി 
താംക്രഠില് പഠയപ്പെടുന്ന ദുദുവായി വട്ടഇലയുള്ള ചെടിയുടെ മവരിലെ തൊലി 
ചേത്തതില് അതൃന്തം ഫലപ്രദമാണു .) അതിവിഷം - അതിവിടയം മുസ്ലാടമുത്ത 

ങ്ങാക്ക് ങ്ങു”, ശുണ്ിടമുക്ക്ം വില്വം-കവളറേരം ദാഡിമം.തഉവമാന്വേഴത്തോഴു"ം 
(മാതളപ്പുഴത്തിന്തോട്ട്) (തോട്ട് എന്നതിന് ഓട്ട്, തൊണ്ടു”, എന്നും ദേശുപദ 
മുണ്ടു”) ഇവകൊണ്ടു്മാക്കുന്ന കഷായം ബ്വരത്തേയും അതിസാനത്തേയും ശമിപ്പിക്കും... 

രക്തപിത്തത്തീനു് 

൩൬. ശതാവരിഗോപകമ്യാദികഷായം. 

ശതാവരി ഗോപകമ്യാ ചന്ദനോശീരവാളകൈഃ 
സ തണ്ഡുലീയക്ദ്രാക്ഷാ സമംഗോല്ലലയഷ്ടിഭിഃ 
സാധിതഃ സാധയത്യ്യാത്ത നിര്യൂഫഃ സസിതാമധുഃ 
ഉുദ്ധവാധോഗം രക്തപിത്തം ഉഭയായനമേവ ച 
തഥാ പ്രദരമുന്മാദം സദാഹം വിഷമജ്വരം 

ശതാവരിംശതാവരിക്കിഴങ്ങു”. ഗോപകമ്യാ-നവാീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. ചദ്ദനം. 
ഉശീരംടടരാമച്ചംം വാളകം--ഇരുവേലിം തന്ധുലീയംടചെവചീരഃവരു”ം ദ്രാക്ഷേ മ. 
ന്തിരിഅാപ്പഴം. സമം ഗാടപഠച്ചുന്ടവേര് (ഇതു തീണ്ടാനാഴി മുക്കറഠിയാണെന്നു 
അത്ഥവും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടു്) തല്വലംചെങ്ങഴുനീരക്കിഴങ്ങു, യഷ്ടിടഛൃരടിമധു 
രംം ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം, പഞ്ചസാരയും തേനും മേമ്പൊടി ചേത്തു സേ 
വിക്കു. മൂക്കിലും വായിലയംക്രടി ഗതിയുള്ളതും കീഴ്പോട്ടു ഗതിയുളഭതും-_-മേല്യം കീഴും 
ഗതിയുള്ളതുമായ രക്തപിത്തം, രക്തസ്രാവം, (ആസ്ൃഗ് ദരം) ഉന്മാദം ചുട്ടനീററലുള്കൂ 
വിഷമജ്വരം ഇവയും ശമിക്കും, 

൩൭. വടശ്ൃംഗാദികഷായം. 
വടശൃംഗാഡരൂഷാഭ്യാം പാക്ൃഞ്ച പയസസ്തഥാ 



൧൨  സഫസ്രയോഗം, 

വടതൃംഗംപേരരുമൊട്ട്. ആഡൃരൂഷം ടത്തടലോടകവേര്ം ഇവകൊണ്ടു 
[ ു റ കഷായംവച്ചു ) പാല് ചേത്തു കുവക്കി മേല് പറഞ്ഞപോലെ സേവിച്ചാല് രക്തപി 

ത്തവും വിഷമജ്വരവും ശമിക്കുംം ക 

൩൮. ചന്ദനാദികഷായം 

ചന്ദനോശിരജലദലാജമുദഗകണായവൈ_ 
ബലാജലേ പയ്യുഷിതൈഃ കഷായോ രക്തപിത്തറാ 

ചന്ദനം. മൃശീരം--രാമച്ചംം ഇലദംടമത്തങ്ങാം ലാജം-മലര്. മുദഗം--ചെവ' 

പയവ് .(വവത്തു പരിപ്പരാക്കിയതു” എന്നും . വിധാനഭേദമുണ്ട്.) കണക്േതിപ്പലിം 
യവം--യമ'ധാന,ം, (ഇതു ഗോതമ്പല്ല അതേപേരില് അറിയപ്പെടുന്നതും വാങ്ങാ൯ 

. കിട്ടുന്നതുമായ യവധ്യണ്യംതന്നെ.) ഇവ പൊടിച്ചു കുവന്തേട്ടേ ക്കഷായത്തില് രാത്രി 
യില് ഇട്ടവച്ചു” പിഠേറദിവസം രാവിലെ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു” സേവിക്ക. രക്തപിത്തം 
ശ്രമ ക്കുംം 

ഉപയുക്തങ്ങളായ മററ കഷായങ്ങഠം 

൩.൯. ഫ്രിബേരാഭികഷായം 

ഡ്രീബേരം ധാന്യകം ശുണ്ണീ ചന്ദനം മധുയഫ്റികാ 
വൃഷോശിരയുതഃ ക്വാഥഃ ശക്കരാമധുയോജിതഃ 
രക്തപിത്തം ജയത്ചയഗ്രം തൃഷ്ണ്ലാം ദാഹം ജ്വരം തഥാ 

ഡ്രീബേരം_ഇരുവേലിം ധാന്യകംട-കൊത്തേമല്ലിം ശുണ്ണ'ടകുക്ക്”, ചന്ദനം, മ 

ധുയഷ്ടികഠ- ഇരട്ടിമധുരം. വൃഷം-ടത്തട്ലാടകവേര ഉശീരംചരാമധല്വഠംം ഇവ കഷ്ഠ 

യംവച്ചു പഞ്ചസാരയും തേനും മേമ്പൊടി ചേത്തു സേവിക്കം രക്തപിത്തവും ത 

്ല്ിര്ദാഹവും സവാംഗമു മ ചൂട്ടുനീഠാറലും ജ്വരവും ശമിക്ക്ം. (ദയ-ര-) 

൪0. ഉശീരാദികഷായം 

ഉശീരം ചന്ദനം പാഠാ ദ്രാക്ഷാ മധുകപിപ്പലി 
സക്ഷ്ദ്രം പായയേത? ക്വാഥം രക്തപിത്തം ഹരേത ധ്രരവം 

മൃശീരംടരാമച്ചം, ചന്ദനാം ച്പാഠാജ പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു്. ദ്രാക്ഷാ_-മുന്തിരി 

ണ്ജാപ്പഴം. മധുകം- എരട്ടിമധുരം പിച്ചുലി_-തിപ്പലിം ഇവ സമം കഷായംവച്ചു 

തേന് മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കം രക്തപിത്തം ശമിക്കും, 

൪൧, ദ്രാക്ഷാദികഷായങ്ങറം 

ദ്രാക്ഷയാ ഫലിനീഭിവാ ബലയാ നാഗരേണ വാ 

ശ്വഭംഷ്കയാ ശതാവയ്യാ രക്തജിതം സാധിതം പയഃ 

ദ്രാക്ഷാടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. ഫലിനീടഞാഴല്പ്പ. ബലാ-.കവത്തോടടിവേര്ം 

നാഗരം ചുക്കു. ശ്വദംഷ്കൂ 4 ഞെരിഞ്ഞില് (ഇതിനു നായ്്രരണഅരി എന്നം അ 

ആ്ഥമുണ്ടു) ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്” ഇവ ഒറരോന്നുംകെറണ്ടേ ഒരുമിച്ചേം കഷായംവച്ച്യോ 

മേല് പറഞ്ഞവ ചേത്തു പാലുകാച്ചി കവക്കിയോ സേവിക്ക. രക്തപിത്തം ശമിക്കുംം 

൪൨. ചന്ദനാദി (൨) കഷായം 

ചന്ദനേന്ദ്രയവൌ പാഠാ കടുകാ സദൂരാലഭാ 
ഗുള,ചീ വാളകം ലോദ്ധാറം പിപ്പലീക്ഷൌദ്രസംയുതം 

കഫാന്വിതം ജയ്വേദ്രക്തം തൃദ്ല്ലാകാസ।്ചരാപഹം 



കുഷായയോഗകങ്ങറം 
൧൩. 

ഈ 

ചന്ദ്രനംം ഇന്ദ്രയവം.കുടകപ്പറാലയരി. പാഠാട-പാടത്താഭളിക്കിഴങ്ങു്; കടുകാട: 

കടടുകരോഹിണി,. ദുരംലഭാം-കൊടിത്തുവവേരു', ഗരയചിടചിറാമുതു്: വാളകടേ: 

ഇരുവേലി. ലേോഗ്രേം--പാച്ചേംറഠിവേര്തൊലി. പിപ്പലി: ചെവതിപ്പലിം ഇവ ക 

ഷായംവലു (ചുണ്സ്ണുമാക്കിയും വിധാനമണ്ടു്:) തേന് മേഖ്പെടിചേത്തു സേവിക്ക. ര 

ക്ുതപിത്തം ശമിക്കും. തണ്ണ്ഠീരദാഹംം കാസം, വരം ഈ ഉ പദ്രവങ്ങളേയും ശമി 

പ്പിക്കും. 

; ' ൪൩. ശതാവയ്യാദികഷായം (൨) 

റ് ശതാവരി ബലാ രാസ്ത്രാ കാഷ്ടരയും സപരൂഷകം 

പായയ്വ്രക്തപിത്തഘ്ലും സദ്യഃ ശ്ുലഹരം പരം. 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. ബലാ_കവന്തോട്ടിവേര്. രാസ്ത്റേചിറഠരത്തം കാഷ്ടൂയ്യും. 

കുമിഴി൯വേര്, പരൂഷകംചചിഠഠീന്തല്വേര്ം ഇവ കൊണ്ടുള്ള കഷായം രക്തപി 

ത്തത്തെയും വേദനയേയും ഉട൯ ശമിപ്പിക്കും, ട് 

ര്ത്. രക്തപിത്തഹരഗണം 

മാംസീചന്ദനലോദ“റധാതകിവൃഷോശിരാംബുമോചോല്ലലൈഃ 

സാമ്രാസ്ഥ )ഞ്ജനഡാഡിമാംബുദസമംഗൈലാസിതാവത്സ കം 

പാഠാജംബമധുകപങ്കജരജോ നാഗാഫ്വയൈരന്പിതം 

തത്സവിം സകലപ്രകാരവിഹിതം പിത്താസ്രഹാരീ! ഗണ്ഃ 

മാംസീമാഞ്ചിം ചന്ദനം. ലേധ്രേം-പാച്ചോററിവേര്തൊലി., ധാതകിടട. 

താതിരിപ്പു. വൃഷാടത്തുട്ലോടകം. മുശീരംട.രാമച്ചംം മോചടേവാഴപ്പഴംം ഇലവ 

ര്ങ്ങംം ഉല്ലം--ചെങ്ങഴിനീ൪ം ത്ൃമമാസ്ഥിടമാങ്ങഅണ്ടി, അഞ്ജനം -അഞ്ചജനക്ക 

ല്ലം ഡംഡിമംടമാതളങ്ങാത്തെണ്ടടു, (തൂ൨മാമ്പഴത്തോട്ട് ) അംബുദംട മുത്തങ്ങാ. 

സമം ഗാ--പടരച്ചുണ്ടവേര്, ഏലാ ഏലത്തരിം സിതാടപഞ്ചസരേ. വത്സകംടകുട 

കപ്പാലയരിം പാഠാടപടത്താളിക്കിഴങ്ങു്. യംബുംഞാവല് ത്തൊലി, മധൂകം-.ഇലി 

പുക്കാതല്. പങ്കജരമംടതമേരല്പമ്പൊടി (അല്ലി) നഗോഹ്വയംടനാഗപ്പു ഇവയെ 
ലവം രക്തപിത്തത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒയഷധങ്ങളാകയാല് ഇവകൊണ്ടു കഷായവും 

ഘൃതാദികളും ണ്ടാക്കി സേവിപ്പിച്ചാല് രക്തപിത്തം ശമിക്കും. 

അസ്തൃഗ്ദരത്തിന്ന് (രക്തംപോക്കിനു”!) 

൪൫. ഖദിരാദികഷായം 

ഖദിരശിതബലാസനശാരിബാ 
വൃഷജപാംബുദമോദകവലുലൈഃ 
ജയതി! സാമലകൈഃ തൃതമംബു യത് 

പ്രദരമാശൃു സിതാമധുസംയുതം. 

ഖദിരാ-കരിങ്ങാലിക്കാതല്, ശീതം--ചന്ദനം. ബലാംകുവന്തേടിവേര്, അ 
'സനംധവേഅക്കാതല്. ശാരിബാ--ണവനിണ്ടിക്കിഴങ്ങ്ം വൃഷം-ത്തടലോടകവേര്ം 
ജപാടചെബ്പരുത്തിപ്പുവു": അംബുദം.മുത്തങ്ങഠം മോടകവല്ലൃലംടഞെഠവേര്തൊം 
ലി, ആമലകം൭.നൊല്ലിക്കാത്തേട്ട്” (നെല്ലിത്തെലിയുമാകഠം) ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 
കഷായം പഞ്ചസാരയും തേനും മേമ്പൊടിചേത്തുസേവിച്ചാല് പ്രദരം (രക്തസ്രവം) 
ശമിക്കും; അസ്തഗ് ദരം, പ്രദരം, എന്ന പേരുകളില് പറയുന്നതു അധോഥാമനം 
(കീഴ്പോട്ടുഗതി)ൂള്ള രക്തപിത്തംതന്നെയാണ്ട 



൧൪ . സഫസ്രയോഗം 
ക 

൪൬. മുസ്ലാമൃതാദികഷായം , 
മുസ്ലാമൂതാമധുകചന്ദനസേവ്യവിശ്വ_ റ 
മാഷാഗ്നിമന്ഥകണമുദഗകലത്ഥ ചിത്രൈഃ 
സിഭ്റാംബുമാക്ഷികയുതം പിബതാം വധുനാം 
നശ്ൃന്ത്യ സ്പഗ്ദരഗദം സഫസൈവ ലോകേ. 

മസ്ത്രടേമുത്തഅ്ങാ, അമൃതാ-ചിററമൃതു"; മധുകംഅതിമധുര... ചന്ദനം. സേ 
വൃം-ടരാമച്ചം. വിശ്വം ചുക്കു” മാഷാടടത ന്നു. അശഗ്നിമന്ഥം മുഞ്ഞ വേരു. 
കണട. തിപ്പലി, മുദഗംചെവപയയ് കലത്ഥം൭ മുതിര. ചിത്രംആവണക്കിന് വേര, ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം തേന് മേ൯പെടിചേത്തു സേവിക്കം രക്തസ്രാ 
വം ശമിക്കം, 

൪൭. മുസലീഖദിരാടികഷായം. പ 
മുസലീഖദിരധമലകത്രികണ്ടജംബുകരീക്വാഥഃ 
സാസ്ഥിസ്ാവം പ്രദരം പ്രമാഷ്ടി മധുമാന് പ്രഗേ പീതഃ 

മുസലിടനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു”. ഖദിരം കരിങ്ങാലിക്കാതല്, തആൃമലകം നെല്ലി 
രാത്തോട, യ്രികണ്ടകംടഞ്ഞെരിഞ്ഞില്ം ജംബു_.ഞാവല്ത്തൊലി, വരീ_ശതാവ 
രിക്കിഴ ങും ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം തേന്ചേത്തു സേവിക്കം അസ്ഥിസ്രാവവും 
രക്തസ്രംവവും ശമിയ്കതംം 

ഉപയുക്തങ്ങളായ മററ കഷായങ്ങറാം. 

൪൮. കൌസമുസ്താഭയാദികഷായം 

കൌസമുസ്താഭയാദ്മുവാ ഗുളചി ശാരിബാ തിലൈഃ 
ശൃതം പയഃ പിബേന്നാരി പ്രദരാമയശാന്തയേ 

ക൬സമുസ്താ--കഴി മുത്തങ്ങാ, അഭയാ കടുക്കാത്തോട്. ട്ടവം--കറവകനാമ്പു”ം 
ഗുഭംചിടചിഠാമൃതു്ം ശാരിബാ-നരനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു, തിലം..എക്ള“ം ഇവകൊണ്ടു 
ണ്ഭാക്കിയ കഷായം സേവിച്ചാല് അസ്ഗ്”ദരം ശമിക്കും. 

ര്൯. വാശാദികഷായം . 

വാശാപാമാശ്ശുമത്തിത്തോല് വരീ സേവധ്യം ബലാ തഥാ 
സിതാജ്യം ബന്ധുജിവാംഫ്രവിപാക്യമേഭിരസ്തഗ"ഒരേ 
വാശാആടലോടകവേര്ം അപമോര്റ്ഗുംചെവകടലാടി, അത്തിത്തൊലി, 

വരീംശതാംവരീക്കിഴങ്ങ്. സ്േവ്യം രാമച്ചം, ബലാം-കവന്തോട്ടിവേര്. ബസ്ുജീ 
വാംഘ്ലി_ചെമ്പരുത്തിവേര്, ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം. സിതാജ്യം. പഞ്ച 
സാരയും നെയും മേവ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കു അസ്ൃഗ്ദരം ശമിക്കും; 

൫൦. പത്ഥ്യാമലകാദികഷായം. 

പത്ഥ യാമലകവിഭിതകം വിശ്വാഷധദാരുരജനിനാം 
സക്ഷന്ദ്രലോദ്ധറചൂണ്ണ്ണല ക്വാഥോ ഫന്ത്യേഷ സവജം പ്രദരം 

പത്ഥ്യഠ-കടുക്കാത്തോട”, ത്ആമലകം--നെല്ലിക്കാത്തോടു”. വിഭീതകംടതാന്നി 
ക്രാത്തോടട്”, വിശ്വഷധംടടകുക്ക്, ദാരു-ദേവതരേം., രജനിംവാട്ടുമഞ്ഞെ€ം, ഇവ 
കൊണ്ടുള്ള കഷായം പാച്ചോററിത്തൊലി ഉണക്കി പ്പാടിച്ചപൊടിയും തേനും മേ 
്ലാടിചേത്തു സേവിക്ക, ത്രിദോഷജമായ അസ്ൃഗ്ദരവും ശമിക്കും. 



സു. 

കഷായയോഗങ്ങറം ൫. 

ശ്വാസകാസങ്ങറാക്ക് 

൫൧. ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം 

ദശമൂലകടത്രയൈഃ കഷായഃ സവ്വഷൈരേഷസമാക്ഷികഃ പ്രപീതഃ 
ശ്വസനാനിലകാസപാര്ശ്വപപഷ്ടത്രികമൃദ്ധാംസരുജാസു സമ്പ്വടിഹ്ഃ 

ദശമൂലം--കവളവേര്, കുമിഴി൯േ4, പാതിരിവേര്, പയ്യാഴാന്തവേ൪, മുഞ്ഞ 
വേർ, ഓാരിലവേര്, മൂവിലവേര്, ചെവവഴുതിനവേര്, വെണ്വഴുതിനവേര്, ഞെരി 
ഞ്ഞില് (ഇതില് ചെവവഴുതിനയ്യ്യുപകരം കണ്ടകാരിയും ചേത്തുവരുന്നതു” പതി 
വാണ്ട്) കടുത്രയംട ചുക്ക് മുളകു ചെറുതിപ്പലി. വൃഷം-ത്ൃടലോടകവേരം ഇവ 
കൊണ്ടുള്ള കഷായം മാക്ഷികംട.ചെവതേന്. മേഖ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക. ശ്വാ 
സരോഗം വായുക്ഷോഭം, ചുമ, വംരിഎല്ലുകളില്ും നാട്ടേല്ലിലും മുതുകിലും ശിരസ്സിലും 
'മറവം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനക€ം ഇവയേയും ശമിപ്പിക്കും, ജ്വരത്തിലും മേല്പറത്തെ 
ഉപദ്രവങ്ങംക്കും നന്ന”, 

എ ൫൨. ബലാജീരകാദികഷായം 
ബലാജീരകവില്വാണദുവൃഷവിശ്വസുരദ്രമൈഃ 
ഗുഹേക്ഷുലാജസഹിതൈന്ിഷ്ടപാഥഃ ശ്വാസകാസഹാ 

ബലാട-കുവന്തോടിവേര്, ജീരകം വില്വംക്രവളവേര്ം അബ്ദുംമുങ്ങങ്ങ 
വിഷം തആ്ൃടലോടകവേരം സുരരദൂമംട-ദേവതാരംം ഗുഹ മൂവിലവേര്, _ഇങ്കുടകരി 

നു ം ലായം മലര. ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം ശ്വാസകാസങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കും, 

൫൩. കാസമര്ദ്ദകാദികഷായം 

കാസമര്ദ്ദകവത്താകവൃഷവിലദ്വൈശ്ച തദ?ഗുണഃ 
കാസമര്ഭകംടപൊന്നാന്തകര(പെൊന്നഠരവീരമെന്നു ദേശ്യം വേദ, വത്താകം_ 

് 

ചെവവഴുതിനവേര്, വൃഷം-ത്ആടലോടകവേര്ം വിലവം-കുവഭളവേര് ഇവകൊണ്ടുള്ള 
കഷഠയവും ശ്വാസകാസ ങ്ങളെ. ശമിപ്പിക്കും. 

൫ത്. ഭാരങ?”ഗികണാദികഷായം. 

ഭാരങ്ഗി കണാ കാസഹരി ഹരിദ്രാ 
വാശാമൂതാ നാഗരധാന്റകാനാം 
ക്വാഥോ ജയേച്ഛുവാസമതിപ്രവൃദ്ധം 
ക്ഷണേന തീക്യേലയോത്ഥപരാഗമിശ്രഃ 

ഭാര്ങ് ശിടചെയതേക്കിന്വേരു', കണംതിപ്പലിം കാസഹരി_ചൊണന്നാന്ത കരവേരു. ഫരിദ്രാകമഞ്ഞ$.ം മരമഞ്ഞത്തെലിയും , വാശ: ആടലോടകവേരു”, അളൂതാടചിറാറമൃതു്: നാഗരംടകുക്ക്, ധാന്യകം --കൊത്തങ്ചാലരി. തീക്ഷ്ണേം . ആ്ഥപരാഗംടതരുക്കഭസ്ലം (ഇതിനു കുരുമുളകുപെടി എന്നും മതാന്തരം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.) മേല്പറഞ്ഞവ കഷായവേച്ചു” ഉരുക്കഭന്സും മേഖ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക. വഭ്ധിച്ച കാസശ്വാസത്തെ (വലിവിനെ) ശമിപ്പിക്കും, ന 

൫൫. വിദായ്യാദികഷായം 
വിദാരി പഞ്ചാംഗുലവൃശ്ചികാളീ 
വൃശ്ചിവഭേവാഹ്വയസുപ്യപ രണ്യഃ 



൧൬ സഹസ്രയോഗം, 

കണ്ഡൃകരി ജീവന്്രസ്വസംജേഞ്ഞ 
ദ്വേ പഞ്ചകേ ഗോപസുതാത്രിപാദീ ക ല് 

വിദായ്യാദിരയം ഹൃദ്യ ബ്ലംഹണോ വാതപിത്തഫാ 
ശോഷഗുന്മാംഗമര്ദ്ദോദ്ധവശവാസകാസഫഹരോ ഗണുഃ 

വിദംരിംപാല്മുതക്കി ൯കിഴ ങ്ങ്. പഞ്ചാംഗുലംടതആവണക്കിന്വേ൪, വൃശ്ചി കാളിടതേക്കിടവേ൪. ൮ ബീവം ട-തമിഴാമവേരു”. ഭേവാഹ്വയംപഭേവതാരം സുപ പണ്ണികം_.കട്ടഴന്നിന്വേരും കാട്ടുപയാഠിന്വേരും. കണ്ഡൃകരിടനായ്്കുരുണ വേരു്. ജീവനഡ്രുസ്വ സംജ്ഞ ദ്വേപഞ്ചകേം ജീ വനമെന്നും ഥഡ്രസ്വമെന്നുംപേ തള്ള രണ്ടു പഞ്ചമുലങ്ങം. മീവനപയ്ചമുലം- ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, കോവല്കി ങ്ങ്, അടപൊതിയന്കിഴങ്ങു*,. ജീവകം ഇടവകം (ഇവയ്യ് പകരം മുതക്കി൯കി ഴങ്ങു്) ഇവ. ഥ്രസ്വപഞ്ചമൃലം--രാരിലവേര്, മൂവിചവേര്, വെണ്വഴുതി വേര്, ചെവവഴുതിനവേര്, ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ ഗോപസുതാംനവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു". ത്രിപാദിടചെറപ്പള്ളടി (നിലംപരണ്ട എന്നു ദേശ്യം) ഇര വിദായ്യാദിധഥാണത്തിലെ മരുന്നുകഠം ചേത്തുണ്ടാക്കിയ കഷായം ഹൃദയപ്രിയമായിട്ടളളതും ശരീരത്തെ തടിപ്പി ദ്രന്നതും, വാതത്തേയും പിത്തത്തേയും ശമിപ്പിക്ക ന്നതുമാകുന്നം ക്ഷയരോഗം (മെലിച്ചില്) ഗുന്മരോഗം ശരീരം ൯ൂ൮ത്ങി നോററരുക ഉഭ്ധ്വശ്വാസം ചുമ 'ഇവയ്യെേ 
ശമിപ്പിക്കും. ു കം രു രു 

൫൬). ബലാക്രവളാദികഷായം 

ബലാ ക്രവളം മുല്ഗവും ചുക്കജാജീ 
വൃഷാ ലാജവും ചൃതഞ്ഞെട്ടും കരിമ്പും 
സമംകൊണ്ടു രാത്രൌ കുടിക്കും കഷായം 
ശമംചേക്കുമാശ്വാസകാസാരുചിനാം. 

ബലാം-കധന്തോട്ടിവേരു, ക്രഖലവേര്, മുല്ഗംടടചെവപ്പയവ്, ചുക്ക് 
ലാജി ജീരകം. വൃഷാടത്തടലചേടേകവേരു“ം ലാജംേമലരു', ചൂതഞെട്ട്"_മാവി, 

ലയുടെ ഞെട്ട്: കരിന്മു ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം കുടിച്ചാല് ശ്വാസം, 
കാസം, അരുചി ഇവ ശമിക്കും. 

൫൭൦ വില്വധാന് ദികഷായം 

വില്വം ധാന്യം കവന്തോട്ടിയൊടപി മലരും ചീരകം ചുക്കു മല്ഗം 
ചൊല്ലേവം ദാരുജിവന്തികളൊട കുടി നീര പഞ്ചസാരാജ്യമിത്രം 
കൊള്ളുന്തൃതാകിലുള്ളില് പെരിയകുരയടങ്ങും വിലക്കം ച മാവം 
തള്ളന്നിക്കിഠംക്കമുണ്ടാമൊഴിവുകഴിവൊരേങ്ങല്ക്കുമുണ്ടാമനേന. 

വില്വംടശ്രവഭവേര്ം ധാന്യംടകൊത്തേമ്പലേയരി. കുവന്തോടിവേര്, മലരു, 
ജീരകം, ചുക്ക്ം മുല്ഗംട-ചെവപയവ് ദാരുടദദേവതാരംം ജീവന്തി അട്പൊ 
തിയന്കിഴങ്ങു” ഇവകൊണ്ടുദള കഷായം പഞ്ചസാരാജ്യമിശ്രട പഞ്ചസാരയും പത്തു 
വിന്നെയ്യം മേമ്ലോടിചേത്തു സേവിക്കുക, എന്നാല് ചുമ, ഇക്കിഠം, ഏങ്ങല് മുത. 
ലായവ ശമിക്കും, 

൫൮). ചെവപയറാദികഷായം . 

ചെവപയഠമുതാ ചുക്കൊടു ബലഫതീിപൊന്നാവരേക്ഷുലാജഫനൈ 
തല്പലമൊത്തകുഷായം ചുമശോഷശ്ചാസപീനസം ജയതി 

| 
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ചെവപയഠ, അമൃതു, ചുക്ക, ബൃഹതി-ചെവവഴുതി നവേരും പെന്നോംതക്ര 

൫ വരു, ഇക്ഷ്യ_.കരിന്മു”, ലാധംമലര്ം ഘനം മുത്തങ്ങ ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം 

ചുമ, ക്ഷയം, വലിവു”, പീനസം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കം 

൫൯. പാഠണല്വേരാടികഷായം 

പാണല്വേരൊടു കരിമ്പു ശ്രവളം 

ചേണെഴും മലരൊടിഞ്ചിയെന്നിവ 

സാരമായൊരു കഷായമൊണ്ടുപോല് 

ചിരകല്പ്യൊടിയൊടേങ്ങല് മാവ൮വാ൯ 

പാണല്വേരു (പാഞ്ചിവേരിലെ തൊലി) കരിമ്പു ക്രവഭവേര് മലര് ഇഞ്ച! 

ജുവകൊണ്ടുട്ള കഷയേം ജീരകച്ചൊടി മേന്പപൊടിചേത്തു സേവിച്ച വലിവു 

ശമിക്കം, ൂ റ 

൬൦0. രാമപച്ചാദികഷായം 

രാമല്പമംബു ചെവപൂള കുവന്തുവെട്ടി 

ലാജേക്ഷു ചൃത ചുര വെററിലതന് പ്രവാളം 

ഇഞ്ചി പരിപ്പു ഗുഹജീരകദാരുയൂഷം 
നന്നേക്മലിക്കിഠം കുര പാശ്വരുജാസു തേനാരും 

രാമച്ചം, അംബു ഇരുഃവലി, ചെറപൂഭ.വേര്, കുവന്തോടി3വേര്, ലാജംംമലര്ം 

ഇക്ഷയ.കരിമ്മു്. ലൂതംമാവി൯തളി൪. ചുര. മൂരക്കഴുത്തു്, തളിര്വെററില, ഇഞ്ചി, 

ചെധപയറഠറിന്പരിപ്പ്. ഗുഹടേമാരിലവേര്, ജീരകം. ദാരുദേവതാരംം ഇവകൊ 

ണ്ടുണ്ടൊക്കു ന്ന കഷായം കാസശ്വഠസങ്ങം, ഇക്കിഠം, പരര്ശ്വവേദന ഇവയ്യ്ു തേന് 
മേമ്പോടിചേത്തു സേവ ക്കക, ശമിക്കം. 

൬൧.കരിംകഠിഞ്ഞിയാദികഷായം 

കരിംകുഠിഞ്ഞി വരണം മുമ്മുന്നാക് കഴഞ്ചിവ 

ദേവതാരം കഴഞ്ചാറായ” ക്വാഥഃ പേയോയമേങ്ങലില്ം 

കരിംകുഠിഞ്ഞിവേര്. വരണം--നീര്മാതഭത്തി൯വേര്തൊലി ഇവ മൂന്നകഴഞ്ചു 
വീതം, ദേവതാരം കഴഞ്ചാവ്ം ഇങ്ങനെ കഷായംവച്ചു സേവിച്ചാല് എങ്ങ 
(വലിവു) ശമിക്കും. 

൬൨ ഓാരിലാദികഷഷായം 

ഓരില മൂവില വഴുതിന വാശാവീിരാ വരീ ച ജീവന്തി 
ഇഞ്ചിയുമെന്നിക്വാഥം നെയ്ചീരകവല് കുടിക്കിലേങ്ങലവും. 

ഒഓരിലവേര്, മുവില3വര്,, ചെവവഴു തിനവേര്൪. വാശാം--ത്ടലോടകവേര്. അ 
വീരാംചൊന്നാംതകരവേര്ം വരീം ശതാവരിക്കിഴ ങ്ങു”. ജീവന്തിം-അടപൊതിയന് 

൭ റു കിഴങ്ങു”, ഇഞ്ചി ഇവകൊണ്ടു ണാക്കുന്ന കഷായം 6നയ്യും ജീരകപ്പൊടിയും മേയെദ 
ടിചേത്തു സേവിക്കുക ഏങ്ങല് ശമിക്കും. 
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൧൮ സഹസ്രയോഗം 

ഇക്കിളി” (എക്കിട്ടത്തിനു") 
ര തം ൬൩. അഗ്ഗിമന്ഥാദികഷായം 

അഗ്ഗിമന്ഥബലൈരണ്ഡഭാര്ങ?ഗി ക വ്യുമഫൌഷധൈഃ 
പിബേല് പ്രക്വഥിതം തോയം ഫിധമാരുകശ്വാസ്്കാസവാ൯ 
അഗ്നികന്ഥംടമുഞ്ഞവേരു. ബലാടകധന്തോട്ടിവേര്ം ഏരണ്ഡം വെളുത്ത 

വണക്കിന്വേരും ഭംഭങ്ഗിചെവതേ.ക്കി൯റേത്. കുദ്യൂടേ൦ വളളക്കൊട്ടം. മഹൌ൯ഷ 
ധട്ടേകുക്കു ഇവകൊണ്ടു കഷായം വച്ചു സേവിക്കുക. ഇക്കിഠം, നെഞ്ചുവേദന. ശ്വാ സം ഇവ ശമിക്കും, 

൬൪. ദശമൃലവിശ്വാദികഷായം 

ദശമൂലവിശ്വലശ്ുതുനൈഃ ക്വാഥഞ്ച ക്ഷീരസംയുതം. ല് 
ദശമൂലം ക്രവളവേര്, കമിഴിന് വേള്, പരതോിരിവേര്, പയ്യാഴാന്തവേൾ (പലക 

പ്രയ്യാനി) മുഞ്ഞവേര്, ചെവവഴുതിനവേര്, വെണ്വഴുതിനലേര്, ഒംരിലവേര്, മൂവില 
വേര്, ഞെരിഞ്ഞില് , വിശ്വം ചക്കു, ലശുനം - വള്ള ഒളി ഇവകൊണ്ടു കഷായം 
വല പിഴിഞ്ഞരിച്ചു” പഠല് ചേത്തു കുവക്കി സേവിക്കകം ഇക്കിഠം ശമിക്കും. 

൬൫. ആവീരവ ചാദികഷായം 
ദു 

ആവിരവചാ ഭാര്ങി യഷ്ണി ഘനപാചിതേന തോയേന 
പാല്ലഞ്ഞി യക്ഷ്മവിഹിതാ ഹിക്കാമചിരേണ ഹന്തി തീവ്രതരാം.. 

ആവീരാ- പൊന്നാംതകരവേരു്. (ആവീരക്കുരു എന്നം. ചിലര് വ്യാഖ്യാനി 
ക്൭ന്നു) വച വയമ്പു”ം ഭാര്ങിടചെവതേക്കി൯വേരു . യഷ്ടിം ഇരട്ടിമധുരം. ഘനം 
മുത്തങ്ങാ. ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായത്തില് ഉണ്ടാക്കിയ പാല്ക്കഞ്ഞി രാജയ 
ക്ഷ്മാരോഗിക്കുണ്ടായ ഇക്കിഠം ശമിപ്പിക്കും. 

൬൬. കുലത്ഥാദികഷായം 

കലത്ഥയവകോലാംബു ദശമൂലബലാജലം 
പാനാത്ഥം കല്പയേല് ശ്വാസഹിക്കാകാസപ്രശാന്തയേ. 

കലത്ഥംടമുതിര, യവം യവധാന്യം, കോലം ലന്തക്കുരും അംബും-ഇരുവേലിം 
ദശമൂലം--കരവളവേര്, കുമിഴിന്വേര്, പയ്യാഴഠന്തവേര്, പാതിരിവേര്, മുഞ്ഞവേര.' 
ഓരിലഖേര്, മൂവിലവേര്, ചെവവഴുതിനവേര്, വെഠംവഴുതിനവേര്, ഞെരിഞ്ഞിഅ 
ബലാ.കവന്തോടിവേര്. ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം വലിവു, ഇക്കി€ം ചുമ 
ഇവകം ശമിപ്പിക്കും. 

രാജയക്ഷ്യാവിറാ' 

൬൭ പുനന്റവാദികഷായം 

പുനന്നവാ ബലാ ചവ്യസ്ഥിരാ പിപ്പലി ശോക്ഷുരൈഃ 
ജീവന്ത്യാ ച ശൃതം തോയം പുഷ്ടികൃത് ക്ഷയനാശനം. 

പുനന്നവാട തമിഴംമവേരും ബലാ.കുവന്തേട്ടിവേരും ചറ്യാംകാട്ടമുളകിന് 

വേരു“, സ്ഥിരം--ഓാരിലവേരു“ം പിപ്പലിടതിപ്പലിം ഗേക്ഷരം-ഞെരിഞ്തില്. 
ജീവന്തി അട പൊതിയന്കിഴങ്ങു”. ഇവരകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം ശരീരപേഠഷ 

ണത്തെ മണ്ടാക്കി ക്ഷയത്തിനെ നശിപ്പിക്കും. 



കഷായയോഗ ദം ൧൯ 

൩൬൮. അമുതാദശമൂലാദികഷായം, 

അമൃതാദശമു ലദാരുഭാ൪ങ്ഗി 

വൃഷവൃശ്ചീവപയോദധന്വയാഷൈ? 

സ ബലൈശ്ചിരവില്പപഞ്ചകോലൈര്._ 

മധുനാ ഹന്തി യൃപ്പാമയം കഷായ. 

അമൃതു”ടചിററമൃതു* ദശമുലം--കരവളത്തിന്വേര് കുമിഴിന്വേരു”, പടതി 

രിവേരു”*, പയ്യാഴാന്തവേരു, മുഞ്ഞവേരതു', ഓരിലവേരു”, മൂവിലവേരു്” ചെവവ 

ഴത്രിനവേരു“, വെണ്വഴുതിനവേരു, ഞെരിഞ്ഞില്ം ദാരു-ദേവതാരംം € 0൪ 

ങഗീ_ചെവതേക്കിന്൯വേരു. വൃഷം-ത്തടലോടകവേരു. വൃശ്ചീവംട-തമിഴാമവേ 

രും പയോദം-:മുത്തങ്ങാ. ധന്പയാഷ.ം-കൊടിത്തുവവേര്. ബലാംകുവന്തോ 

ക്രീവേരു, ചിരവില്വംത്തൃവില് തൊലി. പഞ്ചക്ഷേലംടകാട്ടതിപ്പലിവേരു”, കട്ട 

മുളകിന്വേരു“, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, കുക്ക്, തിപ്പലി ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം 

തേന്ചേത്തു സേവിച്ചാല് രാജയക്ഷ്ത്രാവു' ശമിക്കും. 

൬൯. ഏലാകണാദികഷായം 

ഏലാ കണാ മധുരനാഗരകാങടൂവാശാ 

നിംബാമൃതാംബുദശമൃലശതൃൂതഃ കഷായുഃ 

ലാക്ഷാ സിതാ മധുകജിരകസമ്പ്യയുക്തോ 
[ % ി യക്ഷ്മാണമാശ്ുതു വ നിഹന്തി മധുപ്രഗാഡഃ. 

എലം ഏലത്തരി, കണടേതിപ്പലി. മധുകം--ഇരടിമധുരംം നഗേരകടടെ: 

ചുക്ക്, അമ്മൂം മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ്. വാശാ_.ത്തടലോടകവേരു്. നിംബംംവേ 

പ്്ി൯തേംലിം അമൃതാട-ചിറഠമൃതു്. അംബങു--ഇരുവേലി, ദശമുലംംക്രവളം, 

കുമിഴ്”, പാതിരി, പയ്യാഴാന്ത, മുഞ്ഞ, ഒരില, മുവില, വെ€ംവഴുതിന, ചെ൮വഴു 

തിന ഇവയുടെ വേര്. ഞെരിഞ്ഞില് ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം, കോലരക്കിന്പെഠ 

ടി, പഞ്ചസരേ, ഛൃരട്ടിമധുരപ്പൊടി, ടീരകപ്പൊടി, തേന് ഇവ കലത്തി സേവിക്കു 

കം രാജയക്ഷ്കാവു ശമിക്കും. 

രെ. വില്വാമുതാദികഷായം 

വില്വാമുതാ പടവലം ചെവുതേക്കു ചോരം 
പൊന്നാവരം വഴുതിനാ മുകില് ദാരു വിശ്വൈ%ഃ 

വാശാ ത്രികണ്ടകയുതെഃ സുശൃൂതം കഷായം 

സംശോഷയേല് സപദി ശോഷവികാരമെല്ലാം. 

വില്വം--കരവാഭവേര്൪. അമൃതു”, പടവലം, ചെവതേക്കിന്വേരു്. ചേരം 

കച്ചോലം, പൊന്നാവരവേര്, വഴുതിനചേര്: മുകില്ടമുത്തങ്ങം ദാരതംദേവതാ 

രം, വിശ്വം മുക്കം വാശാടത്തുടലോടകവേരു'ം ത്രികണ്ടകടേട.ഞരിഞ്ഞില് , ഇവ 

കൊണ്ടു കഷായം രാജയക്ഷ്യാവിനെയും തപദ്രവവ്യാധികളെയും ശമിപ്പിക്കും. ഇയം 
കഷായം ആടിന് പാല് ചേത്ത് കുവക്കിസേവിച്ചാല് വളരെ ഫലപ്രദമാകുന്നും 

൭൧. ആടലോടാദികഷായം 

റു ആടലോടം കൊടിത്തുവ പുത്തരിച്ചുണ്ട വഹ്നിയും 
"൦ കോടാശാരി വയമ്പും നല്ലഴിഞ്ഞാ ചുക്ക ജീരകം 

തിപ്പലീ മധുകം പിന്നെയരിയാവം കടുക്കയും 



൫ സഹസ്രയോഗം 

ഇവകൊണ്ടു കഷായംവച്ചിന്തുപ്പിട്ട കടിക്കിലോ 
ചുമയും പനിയുംപിന്നെ പഴുപ്പും പാശ്വപീഡ്ധയും 
ഇവയെല്ലാം ശമിച്ചീടും കൈകണ്ടൊന്നിതു നിള്ണ്യം. 

തആടച്ചോടകവേര്, കൊടിത്തുവവേ൪, പുത്തരിച്ചണ്ടവേര്, വഹ്നികെട3വ ലിക്കിഴങ്ങു” കോടാശാരിവേര്, വയമ്പു*, മുഴിഞ്ഞറേര്, ചുക്ക്, ജീരകം, തിപ്പലിം മധുകം--എരടിമധുരം, അരിവകയാ൪്ടകടകപ്പഠലയരി, കാര്കോകിലരി, ചെറ. പ്യുന്നയരി, വിഴംലരിക്കാമ്പു", കൊത്തമ്പാലരി, ഏലത്തരി, കടുക്കാത്തോട് ഇവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായത്തില് ഇന്തുപ്പ മേടമ്പാടിചേത്തു സേവിക്ക. ചുമ, പനി, 
നെഞ്ഞുപഴ്ുപ്പു്, പാർശ്വവേദന ഇവ ശമിക്കും. 

സ്വരസാദത്തിനു* 
൨൨. ശുണ്ണീരാസ്സാദികഷായം 

ശുണ്ലീരാസ്റ്റാകണാജോംഗ വാശാക്വാഥോഘൃതാന്വിതഃ 
സ കണം ദശമൂലം വാ സ്വരഭേദേ,/ന്ദിലോത്ഥിതേ. 

ശുണ്ണി-ചുക്കു്, രാസ്റ്റാട:ചിഠറരത്ത. കണാടതിപ്പലി. ജോംഗംഅകില് 
വാശആടലോടേകത്തിന്വേരു”ം ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം നെയ്യ” മേമ്പൊടിചേ 
ത്തു സേവിക്കുക. ദശമൂലകഷായം തിപ്പലിപ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കുക, ഇവ രണ്ടും 
വാതജമായ സ്വരസം (ഒച്ചയടപ്റ) ശമിപ്പിക്കും, 

൭൩.. ത്രിജാതാദികഷായം 
ത്രിജാതത്രികടുവ്യാഫ്ര്വിഭാര്്ക്റീ ക്വാഥോമധൂല്ക്കടഃ 
കപഫാജാരുചിഹുപ്പാസപ്രസേകസ്വരസാദനുത'”. 

ത്രിജഠതം..ഏലം, ഇലവര്ങ്ഗം, വ്ച്ചിലം: ത്രികടുക്- ക്ക് മുളക്, തിപ്പലി. 
വ്യാഘീ _ചെവവഴുതിനവേരു. “ ഭഠാര്ങ്ഗീടചെവതേക്കി൯വേരു” ഇവകൊണ്ടുള്ള 
കഷായം കഫംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അരുചി, നെഞ്ഞുകലിപ്പു്, വായില് വെള്ളമൂവക, 
ഒച്ചയടപ്പ് ഇവ ശമിപ്പിക്കും. 

രെ. ദ്രാക്ഷാകൃഷ്ണാദികഷായം 

ദ്രാക്ഷാ കൃഷ്ണാ ൮ൃഷൈരംബു പിത്തജസ്വരസാദനുതാ 

ദ്രാകഷാടമുന്തിരി്ങാപ്പഴം. കൃഷ്ണ: തിപ്പലി, വൃഷം-.ആടലോടകധേരു്. അം. 
ബുംഇരുവേലി ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം പിത്തജമായ സ്വരസാദം ശമിപ്പിക്കും. 

അരു ചിക്കു" 

൭൫. ആമ്ുപപല്പവാദികഷായം 

തദ് ജാര് ഭി ആമ്ുപപ്പവതദ്വൃന്തവില്വലാജാര്ദ്രകേക്ഷു ം 

കേസരൈര്മാതുളുംഗസ്യ യുക്തഃ ക്വാഥോ,/രുചിം ഫരേത 
ആഴപല്പവം മാവി ൯തഭി൪. തദ്ധ്യന്തംടമാവിചഞെെട്ട്ം വിലപംടക്രവാഭവേ൪ 

ലായും--മലരു”. ആര്ദ്ര കം ഇഞ്ചി. മാതുള.ംഗ സ്ൃയകേസരംടമാതള.ങ്ങയുടെ (ഉ൨മാ്വ. 
൭൦) അല്ലി, ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം ൭൪ രുചിയെ ശമിപ്പി 5൦൦ 



കഷായയോഗംങറം ൨൧ 

൬൬. വരീകരിമ്പാദികഷായം 

വരീ കരിമ്പാമലകം മുതക്കും പിഴിഞ്ഞു ചാര്ങ്ങേരിയൊടിഞ്ചിക്രടി 
ത്രിപത്രിതുവാ കടലാടിതീയും കഷായമാക്ര്കു രചികേടുമാവം. 

വരീ_.ശതാവരിക്കിഴങ്ങു*, കരിന്മു” ആമലകം.നെല്ലിക്കാത്തോഴു”, മുതക്കി൯ 

കിഴങ്ങു", പുളിയംരല്, ഇഞ്ചി ഇവററിന്െറ നീരെടുത്തു ഒന്നരത്തുടം സേവിക്കുക. 
മൂവിചവേര്, കൊടിത്തുവവേരു, കട്ലാടിവേരു*, കോടുവേലിക്കിഴങ്ങു (ശ്രഭ്ധി) ഇവ 
കഷായമാക്കി സേവിക്കുക അരുചി ശമിക്കും. അഥവാ സ്വരസമായിട്ടല്ാതെ മേല് 
പറഞ്ഞവജെല്ലാംതന്നെ കഷായമാക്കി സേവിക്കുകയുമാകാം, 

 ഭക്തരോധത്തിനു” 
൭. വിശ്വാബ്ദാദികഷായം 

വിശ്വാണൂലാക്ഷാതിബലാ ബലാ ക്വാഥഃ സമാക്ഷികഃ 
രാസ്ത്രാകണാചുണ്ണുയുക്തോ ഭക്തരോധനിരോധകു 

വിശ്വം ചുക്ക്, അബ്ദുംമുത്തങ്ങാ. ലാക്ഷം_.കോലരക്കു”ം അതിബചലം_ത്ആ 
നക്കുവന്തോട്ടിവേരു* (പ്പന്) ബലടകുവന്തോട്ടിവേരു"ം ഇവ കഷായംവച്ചു മാ 
ക്ഷിക ം--ചെവതേന്. രസ്റ്റാകണാച്ചള്്ും 5 ചിററരത്തയുടെയും ചെവതിപ്പലിയുടെയും 
പൊടി ഇവ മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കുകം ഭക്തരേധം ശമിക്കും. 

൮൮. ബലാശതാവയാദികഷായം 
ബലാ ശതാവരി ദ്രാക്ഷാ വില്വമൃലത്രികണ്ടകൈ?ഃ 
സ ഡാഡിമൈഃ കൃതം തോയം ഭക്തദ്വേഷനിവാരണം 
ബലാടകുലന്തോട്ടിവേരു്, ശതാവരിക്കിഴങ്ങു”, ദ്രഠാക്ഷാ-മന്തിരിങ്ങ, വിച്വമൂ 

ലടക്രവളവേര്, ത്രികണ്ടകംഞെരിഞ്ഞില്. ഡാഡിമംമാത൭ യ (മ൨മാമ്പ 
ഴം) ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം ഭക്തരോധം ശമിപ്പിക്കും. 

നെ പഞ്ചപഞ്ചമൂലകഷായം 
പഞ്ചാനാം പഞ്ചമൂലാനാം കഷായേണ ശൃതം പയഃ 
ആജം മധുസിതായുക്തം ഭക്തരോധനിരോധനം 

പഞ്ചനേം പഞ്ചമുലാനാംടഅമ്യൂു പഞ്ചമൂല ങ്ങളുടെ കഷരയത്തില് ത്തൃടില് 
പാല്ചചേത്തു കുവക്കി പഞ്ചസാരയും തേനും മേമ്പൊടി ചേത്തു സേവിക്കുക. ഭക 
രോധം ശമിക്കും, 

അഞ്ഞമു പഞ്ചമൂലങ്ങം 

൧ മഹല്പളങ്ചെമൂലംകക്രവളം, കുമ്പി€ം, പാതിരി, പയ്യാഴാന്ത; മുഞ്ഞ ഇവ യുടെ വേര്ം 
൨. ഥ്രസ്വപഞ്ചമൂലം: ഓരില, മുവില, വെഠംവഴചതിന, ചെവവഴുതിന ഇവയു ടെ വേര്, ഞെരിഞ്ഞില്, 
൩. മധൃമപഞ്ചമൂലം..കവഃന്താട്ടിവേരു”, തമിഴാമവേരു, ആവണക്കിഷ വേരു്, കാട്ടു ന്നിന്വേരു, കാട്ടപയററി൯ വേരും 
രം ജീവനപഖ്ചെമൂലം-ശതാവരി, കോവല് അടപൊതിയ൯ ഇവയുടെ കിഴ ങ്ങും ജീവകവും ഇടവകവും, ം 
൫, തൃണപയ്ചമൂലം.-ദ൪ഭ വേരു, ആറവദര്ഭവേരു്, കരിയിന്വേര്, അമു വേര്, വരിനെല്ലിന്വേര്, 



൨.൨ സഹസ്രയോഗം 

൮ഠ. പുനന്നവൈരണ്ഡാദികഷായം 

പുനന്നവൈരണ്ഡബലാ ശ്ുണ്ണഠീഗോക്ഷുരസാധിതാ 
അജാക്ഷീരാന്വിതാ പചേയാ ഭക്തരോധനിരോധിനി 

പുനന്നവംകതമിഴാമവേരു”, ഏരണ്ഡ രെ ഒളംവണക്കി൯വേരു, ബലാ_കവ 
ന്തോട്ടിവേത്. ശുണ്ണിടചുക്ക്, ഗേക്ഷേരംഞ്ഞെരിഞ്ഞില്' ഇവ കഷായംവച്ച് 
അതില് ത്ൃടിന് പാത ചെത്തു കഞ്ഞിവച്ചു കുടിച്ചാല് ഭക്തരോധം ശമിക്കും, 

ഛര്ദ്ദി ക്കു് 

൮൧. വില്വാദികഷായം 

വില്വധാന്യകബലാമഹാഷധൈഃ 

ലാജമുല്ഗസഹിതൈഃ ശൃതം ജലം 
ഛര്ദ്ദിമാശു പിബതസ്സശക്കരം 
ഫന്തി വാതകഫപിത്തജാമപി 

വില്വംക്രവഭറേതു്. ധാനുകം--കെത്തേമ്പാലരിം ബലാ-കുവധന്താടിവേരു“. 
മഹൌയഷധം മുക്ക്. ലാജം-ടമലര്ം മുല് ഗംം--ചെവപയറ€ ഇവകൊണ്ടുള്ള 

കഷായം പഞ്ചസാരചേത്തു സേവിച്ചാല് ത്രിദോഷ ങ്ങളായ ഏല്ലാ ഛര്ട്ടികളു.ം 
ശമിക്കം, 

൮൨. ജംബ്വാമ്മപല്പവാദികഷായം 

ജംബ്വാമ്രപല്പവാംഭോദവാളോശീരമഹൌരഷധ്ധ॥ൈ 
നിക്വാഥോ മധുമാന്മാക്ഷു ഹിനസ്സി ഛര്ദ്ദ്യസ്തക്സ്രരതിം 

ജംബ്വാമപല്ലവങ്ങം.ഞാവത് തളിരും മാവി൯തളിരുംം അംഭോദംടടമുത്ത 

അ്ങാ. വാഭം--ഇരുവേലി ഉശീരം--രമേച്ചം മഹവയഷധം- മുക്കു”: ഇവകൊണ്ടുള്ള 
കഷായം തേന്ചേത്തു സേവിച്ചാല് ഛര്ദ്ദിയും അതോടുക്രടിയുള്ള തക്തസ്രവണവും 
ശമിക്കും. 

൮൩. മുല്ഗാദികഷായം 

കഷായോ ഭൂദ്റ/മുല്ഗാനാം സ ലാജമധുശക്കരഃ 

ഛര്ദ്ദ്യതീസാരദാഹഘ്ലോം ജ്വരഘ്ലഃ സ്്ഖ്യകാശിത% 

ദൃഷ്ടമുല്ഗംം.വധവത്ത ചെവപയറഠിന്പര പ്പ്. ലാം മലരു”. മധു--തേന്, 

ശക്രെ-:പഞ്ചസാര. വധത്ത ചെവപയര്കൊണ്ടു കഷായംവച്ച് മലര്പ്പ്യൊടിയും 

മൃതേനും പഞ്ചസാരയ്യംചേത്തു സേവിച്ചാല് ഛര്ഭളി, അതിസാരം, കുട്ടനീഠറല്, ജ്വരം 

ഇവ ശമിക്കുംം ടഃ 

വത് പരര്പ്പടകഷ യം, 

ക്വഠഥഃ പബ്ുടജഃ പിത്ഃ സക്ഷദദ്രഃ ശിശിരികൃത്ത 
പിത്തഛര്ദ്ദിം ശിരസ്താപം ചക്ഷുര്ദ്ദാഹം വ്യപോഹതി. 

പര്പ്പടകപ്പുല്ലിന്നീത് (പര്പ്പടകപ്പല്ല കഷായംവച്ച്) തേന്ചേത്തു സേവി 

ച്ചാല് പിത്തംകൊണ്ടുണ്ടായ ഛര്ദ്ദിയും അതുകൊണ്ടുള്ള തലവേദനയും കണ്ണുചുടിച്ചി 

2 

കയം ശമിക്കും, ി ) ു 
ൽ 



ക്ഷായയോഗം ൨൯൩ 

൮൫. വില്വകഷായം. 

വില്വാല് പലം മുതല് ലതച്ചറനാഴിന്രിരു 

പാല് നാഴി ചേത്തു നല മാട കു൮39വെത്തു” 

നാഴ്ചരിയാക്കിയതരിച്പഥ ലാജമിട്ടു 

വേകിച്ചു ജീരകയുതം വമിഹൃത് കഷായം. 

ക്രവഭവേര് പലം ഒന്നു്. ചതധു ഒന്നര ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു 

നാഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞെരിച്ചു നാഴി പാല്ചേത്ത്തു വററിച്ചു നാഴയരിയാക്കി മലര്പ്പൊടി 

യും ജീരകപ്പെടിയുംചേത്തു സേവിക്കുക. ഛര്ളി ശമിക്കും. 

ഹൃദ്രോഗത്തിന്. 

൮൬ ധാന്പ്യാകാദികഷായം. 

ധാന്യാകത്തുണ്ണീ സുരദാരു ചിത്രാ 
ബചേക്ഷുവില്വൈഃ പരിപക്വമംഭഃ 

സസൈന്ധവം ഡുല്ഗദകോഷ്ടവാത. 

ഗുന്മപ്പിഹാപാശ്വരുജാസു ശസ്ത്രം. 

ധാന്യാകം-കൊത്തേമ്വാലരിം ശുണ്ണിട ചുക്കു, സുരദാരു.ദേവതാരംം ചിത്ര 
ആവണക്കിന്വേരു“. ബലാട കുവന്തേട്ടിവേരു്. ഇക്ഷുടകരിയിന്വേരു"ം വില്വം 
ക്രവളവേതു്. ഇവകൊണ്ടുകഷായംവച്ചു സൈന്ധവം-ഇന്തുപ്പു മേമ്പൊടിചേത്തു സേ 
വിക്കുക. ഫ്ലദ്രോഗം, കേഷ്ടുശ്രിതമായ വാതം, ഗ്രന്മം, പ്പീഹ, പാശേവവേദന 

ഇവ ശമിക്കും. 
ി 

൮൭. മാഷദാവാദികഷായം 

മാഷദാരുബലാക്വാഥഃ സതൈലശ്ച തഥാ ഹിതഃ 

മാഷം.-ഉഴു ന്നു”, ദാരു_.ദേവതാരം, ബലാചകുവന്തേടിവേരും ഇവകൊണ്ടുടള. 
കഷ്ദോയം ഫ്ലദ്രോഗം ശമിപ്പിക്കു. 

൮൮. പുഷ്ട്രരാഹ്വാദികഷായം. 

പുഷ്ടരരാഹവാഭയാ ശുണ്ഠി ഷഡി രാസ്റ്റാ വചാ കണാ 
മാഷദാരുബലാസിഭഃ ക്വാഥോയം ഫാത്തി ഹൃദ്രജം 

വുഷ്യരമൂലം. അഭയാടംകടുക്കാര് ത്താ. ശുണ്ണിം ചുക്ക്. ദ്ദ്ഡീ ശം വ്വാലം ക 

രാസ്റ്റാചിററരത്തം വചാവയമ്ച്. കടനാടതിപ്പലിം മഷേം-ുഴുന്ത്, ദാരുദേവ 
താരം ബലാ൭കവന്തോടടി. ഈ കഷായം ഹൃദ്രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കും, 

൭ 

ഷ്യം 
൮൯. ശാരിബാദികഷായം. 

ശാരിബോശിരകാഷ്ടയ്യമധൂകശിശിരദ്വയം 
യസ്തി പരൂഷകം ഹന്തി ദാഹപിത്താസ്രതൃഡജ്വരാന്. 



൨൪ സഹസ്രയോഗം 

ശാരിബാം-നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു 
മധ്മൂകം ഇല് പ്പ ക്കാതല്. ശിശിരദ്വയ 
മധുരം പരൂഷകം--ചിഠറീന്തന് വേരു". ഇവകൊണ്ടു ഒല. പം, രക്തപിത്തം, തണ്ണീര്ദാഹം, ജ്വരം ഇവംയ ശമിപ്പിക്കും. 

ന്ഠ. ധാന്്യാകകൂഷ്ണാദികഷായം. 
ധാസ്യ്യാകക്ടട്ഷ്ലാ തൃണപങഞ്ചമൂലം 
ശതാവരി കോലയവാഷകാനാം 
സുശീതളം വായ്യനിവായ്യവീയ്യം 
നിവാരയേല് പിത്തതൃഷം സിതാഡ്യയം, 

ധറന്യംകംംകൊത്തമ്പാലരിം കൂ്തൂടേതിപ്പലി. തൃണപങഞ്ചമുലം  ദര്ഭാവരു, ആറവദര്ഭവേരു, അമവേരു', കരിമ്ധിന്വേതുമ, വരിനെല്ലിന്വേഭു, ശതാവരി ട അ കടിഴങ്ങു”ം കോലംലന്തക്കുരു. യവാഷകം.കൊടിത്തുവവേരു”. ഇവകൊണ്ടു കഷാ യംവച്ചു തണുപ്പിച്ചു പങ്ചസരചേത്തു സേവിച്ചംഅ പിത്ത കൊണ്ടുണ്ടായ അതുൃഗ്ര മായ വെള്ളദ്ദാഹം ശമിക്കം. 
1 

മററ പാനയോഗഷശ്ാറാം 

പിബേജജ്വരോക്തം ദ്രാക്ഷാദിം ശാരിബാദിഗണാംബു ച 
വിദായ്യാദി ഗണേനാപി സിദ്ധം തൃഷ്ലാപ്പപീഡിതഃ 
ജ്വരചികിത്സയില് പഠഞ്ഞ (൬-ഠംയോഗത്തില്) ദ്രാക്ഷാദികഷായവും 

(൮ ൯-ഠംയോഗം) ശാരിബാദിഗണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായവും (൫൫-ഠംയോഗഥം) 
വിദായ്യാദികഷായവും തൃഷ്ണയെ ശമിപ്പിക്കും. 

മാടോടുചുട്ടനലസന്നിഭമായനേരം 
ക്ഷിപ്യ്വാ ച നീരിലതു പാതി കുറഞ്ഞവാറേ 
ലാജാ സിതാ മധുയുതം കുളിരേ കുടിച്ചാല് 
തീവ്രാപിനാത്തുവരിയങ്ങു വിരഞ്ഞുതീരും. 

മാടോട പഴുപ്പിച്ചു വള്ളത്തില് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടുകം ആ പൂടുകൊണ്ടു 
വെള്ളം പകുതി വാറിയാല് എടുത്തരിച്ചു” തണുത്തശേഷം മലര്പ്പ്യാടിയും പഞ്ചസാ 
രയും തേന്ുംക്രടി സേവിക്കം ഭയങ്കരമായ നായുവറഠംച്ചയും ശമിക്കും. 

മദാതൃയത്തിനു* 

൯൧. മൃദ്വികാദികഷായം 

മുദ്വികാ മധുകമധൂകപിപ്പലീഭിഃ 
ഖജ്ജൂരൈരമലയജശാരിബാബ്ദുലാജൈഃ 
സോശിരൈഃ ശൃതമഥവാ സുശീതമംഭ88 
തൃണ്മൃരച്ഛും മദമതിവിഭൂമാന് നിരസ്ധേത്. 

മൂദ്വീകാ മുന്തിരി ്ങാപ്പഴം, മധുകം ഇരട്ടിമധുരം. മധൂകം-ഇലിപ്പക്കാതല് 
പിപ്പലി.തിപ്പലി. ഖജ്കരം.--ഇ൭ത്തപ്പഴം. മലയജംടചന്ദനംം ശാരിബേന൨നീ 
ണ്ടിക്കിഴങ്ങു”. അബ്ദും--മുത്തങ്ങാ. ലാജംടമലരു' ഉശീരം രാമച്ചം, ഇവകൊണ്ടു 
ണ്ടക്കിയ കഷായം തണുത്തിട്ട് സേവിക്കുകം തൃഷ്ണ, മോഹാലസ്യം, മദം, മനേവി 
ഭൂമം ഇവ ശമിക്കം, 

ഉശീരംട രാമച്ചം. കാഷ്യയ്യും_ഷമിഴിന്വേതു്. 
ടേ ചന്ദനവും രക്തചന്ദനവും. യഷ്ഠി ഇരി 

കഷായം സവീാംഗസന്താ 
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ന്തന്തനതതനത്ണത്തനള്തി 



കഷായയോഗങഠം ൨൭ 

൯൨. ത്വങ്നാഗപൃഷ്ടാദികഷായം 

ത്വങാനാഗപുഷ്ടമഗധാ മരിചാജാജിധാന്യകൈഃ 
പരൂഷകമധുകൈലാ സുരാഫ്വൈശ്ച സിതാന്വിതൈ? 

സകപിത്ഥരസം റ്ൃദ്യം പാനകം ശിശിബോധിതം 
മദാത്യയേഷു സവേഷു പേയം രു പ്ൃഗ്നിദീപനം 

ത്വക്--ഇലവര്ങം. നാഗ പുഷ്ടും-നാഗപ്പ) മഗധംതിപ്പലി മരിചം-കുരുമുളക്. 

അയാജീ- ജീരകം. ധാന്യകം-ടകൊത്തേഷ്ഷംാലരി., പ്രൂഷകം ടചിററീന്തല് വേരു്. 

മധ്മൂകം-ഇലിപ്പക്കാതല്, ഏലം--ഏലത്തരിം സുരാഹ്വം-ദേവതാരംം ഇവകൊണ്ടു 

കഷായം വച്ചു പഞ്ചസരരയും ധിഭര്മരത്തിന് പഴത്തിന്നീരും കര്ചപ്പുരവുംചേത്തു 
സേവിക്കുക, ഏല്ലാ മദായ്യയങ്ങളും ശമിക്കും. . രുചിയും അഗ്നിദീപ്പിയും വരുത്തും. 

൯൩൨. മഹൌഷധാദികഷായം 

മഹൌഷധാമുതാദ്രാക്ഷാ പുഷ്ടരഗ്രന്ഥികോത്ഭവം 
പിബേല് കണായുതം ക്വാഥം മൂര്ച്ഛായാഞ്ച മദേഷു ച. 

മഹടയഷാധംകുക്ക് അമൃതാ: ചിറഠമൃതും ദ്രാക്ഷാടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. വുഷ്ടയ 
രംചവുഷ്ഠരമുലവേ൪. ഗ്രന്ഥികം -കാട്ടരിപ്പലിവേരു്. ഇവകൊണ്ടുള്ള കങ്മായം 
കടണായു തം ചെവതിപ്പലിപ്പെ ടിചേത്തു സേവിക്കുകം മൂര്മ്ലൂയും മദവും ശമിക്കും. 

അശസി നു് 
ന്പ് 

൯൪. ദുസ്റശകാദികഷായം 

ദുസ്പശകേന വ'ല്വേന യവാന്യാ നാഗരേണ വാ 
ഏകൈകേനാപി സംയുക്താ പാഠാ ഫന്തൃശസാം രുജം 

(൧) ദുസ്രശകംടകൊടി ത്തു വവേരു്, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു” ഇവകൊണ്ടുള്ള 
കഷായവും, (൨) വിച്വം ക്രവള.വേരു, പറടത്താളിക്കിഴങ്ങ്” ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷാ 
യവും- (൩) യവാനിടജീരകം, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു്” ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷയേവും, 
(ര) നാഗേരംടചുക്ക്, പഠടത്താഭിക്കിഴങ്ങ് ഇവം.കാണ്ടുടള കഷായവും. മേല്പഠറ 

ഞ്ഞവയില് പാടത്താളിക്കിഴങ്ങും മറവ നാലു ഒദുഷധങ്ങളിഅ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ 
രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചേത്തുണ്ടാക്കുന്ന കഷായങ്ങളും അശസ്സിനെ ശമിപ്പിക്കും. 

ം ൯൫. ചിരധില്വാദികഷായം 
ചിരവില്വപപുനന്നവവഹ ഭയാ കണനാഥരസൈന്ധവപകവ_ 
ഗുദകിലഭഗന്ദരഗുന്മഹരം ജഠരാഗ്നിവിവദ്ധാനമാശ്ര ഡൃണാം. (ജലം 

ചിരവില്വംടത്തവില്ത്തൊലി, പുനന്വംതമിഴാമവേതു*, വഹ്നി കെടേ 
വേലിക്കിഴങ്ങു”ം അഭയാ---കടുക്കാം കണാകടതിപ്പുലി. നഗരം. കുക്ക്” ഇവകൊണ്ടുള്ള 
കഷായം, സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ് മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കുക. അര്ശസ്സ്, 
ഭഗന്ദരം, ഗുന്മം മുതലായവയെ ശമിപ്പിക്കും ജഠരാഗ്നിക്കു" ബലമുണ്ടാക്കുകയും. 
ചെയ്യും. 

൯൬. ശൂവിലാദി കഞ്ഞിക്കഷായം 
തക്രം മൂവിലയിട്ടുവെന്തസലിലേ ക്ഷിഏപാ ച ചാര്ങേരി ചു. 
ക്കല്ലം ചെങ്കടലാടി മഞ്ഞളുമരച്ചാലോഡ്യ വെന്തങ്ങസെ 



൨൬ സഹസ്രയോഗം 

ലാജൈഃ കല്ലിതമായ കഞ്ഞി പകുതി.്കാലേ കടിച്ചീടിനാ- 
ലശോരോഗമിളച്ചുപോം കനമെഴ്ും പോക്കിന്നുമേല്പൊന്നിതു?. 

മൂുവിലക്കഷായത്തി 4 മോരും പുളിയാരല് നീരും ചേത്തു ചുവന്ന കട്ലാടി വേരും കുറച്ചു മഞ്ഞള.ം അരച്ചുകലക്കി മചര്പ്പാടിചേതുത്ത കഴഞ്ഞിവച്ചു കുടിക്കുകം 
അരശസു ശമിക്കും, അതിസാരത്തിനും ഉത്തമമാകന്മ. 

൯൭. അശോഘ്ലവശ്ശുകഷായം 
പാഠാ കാര് പഞ്ചകോലം പിരകൊടു തമിഴാമാ കടുക്കാപമാഗ്ലും 
തുവാവേരുമൂളി കായം മുതിര ഖപുരമ്രക്രുവളം കാളശാകം 
ചാ൪ങേരി കാളശേയം ഗുഹനിശയൊടജാജീ വചാ ദീപ്യയുഗമം 
ചേനാ തൂമ്പാ യവക്ഷാരകപട്കുടജാഃ സോയമശോഘ്ലവശഗ്ഗുഃ 

പാഠാചപാടത്താളിക്കിഴങ്ങു്. കാര്ടമുത്തങ്ങാം പഞ്ചര്കാലംടകട്ടമുളകിന് 
വേരും കാട്ടതിപ്പലിവേര്ം കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്* (ശുഭ്ധി ചുക്കു, തിപ്പലി, പിര 
കിന്കുരു, തമിഴാമവേര്, കടുക്കാത്തോട്, അപമോഗ്ശുംടകടലാടിച്ചേര് തുവാട-കൌ 
ടിത്തുവലേര്, വെളുത്തുള്ളി, മുതിര. ഖപുരം കരിങ്ങാലിക്കാതല്, ക്രവളത്തി൯വേര്, 
കാ8.ശറകം -കറിവേപ്പിലഞെട്ട്. ചാര്ക്ങേരിചപുളിയാരല് . കാഭശേയംപതല്യവാം 
ഗുഹം.ഓരിലവേരു. നിശംമത്തഠം അജാജീ_.അരയമോദകം. വചപവയയ്പു്, 
ദീപൃയുഗ്മംടമീരകംരണ്ടും, ചേനരണ്ടും. തന, കടകപ്പലം ഇവയില് അനുയോ 
പ്യേമായവ എടുത്തു ശുഷ്കയര്ശസ്സ്ിനും, ആര്ദ്രാര്ശസ്റ്റിനും കഷദായാദികഠം മുണ്ടാക്കിം 
കായം, ചവക്കാരം, ഇന്തുപ്പ് ഇവയില് ഏതെങ്കിലും ഒചിതൃയംപോലെ മേമ്പൊ 
ടിചേത്തു സേവിക്കുകം എല്ലാ അരശസുകളുട.ം ശമിക്കും. 

രക്താശസ്സ്ിന് 
൯൮. ചന്ദനാദികഷായം 

ചന്ദനകിരാതതിക്തകധന്വയവാഷാ സവല്സകാഃ ക്വഥിതഃ 
രക്താശസാം പ്രശമനാഃ ദാവീത്വഗുശീരനിംബാശ്ച. 

ചന്ദനം, കിരാതതികതകംടപത്തരിച്ചുന്ടവേര്ം ധന്പയവഷംട-കൊടിത്തുവ 
വേര്ം വത്സകംടകുടകപ്പാലയരിം ദംവീത്വക്ംമരമഞ്ഞഠംത്തൊലിം ഉശീരം-ടരാമ 
ചം, നിംബംകവേപ്പിന്തെ ഠലിം ഇവട കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം രക്തര്ശസ്സ്റിനെ 
ശമിപ്പിക്കും. റ 

൯൯. മൃശിരാദികഷായം. 

ഉശിരകിഞ്ജല്ക്കമുണാളശീതശതാവരിവത്സവൃഷാംബുദോത്ഥഃ 
രക്താശസാം ഫന്തി ബലം കഷായഃ കാളാരിമേദദാത്ഥമഭീരുജം വാ 

ഉശീരം.രാമച്ചംം കിഞ്ചല് കം--താമരയല്ലിം മൃണ. 8േംടതാമരവളയം, ശീതം 

ചന്ദനം, ശതവേരിക്കിഴങ്ങു , വത്സം-കടകപ്പംലയരിം വൃഷാ_ആട്ലോടകവേരു', 

അംബുദം _മുത്തങ്ങാം ഇവംകാണ്ടുമ്ള കഷായവും കാളഠരിമേദേതേഥംട-ക.രിവേല 

പ്ുടകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായവും. അഭിരും വാ.ശതാവരിക്കിഴങ്ങുകൊണ്ടുണ്മാ 

ക്കിയ കഷഠയവും രക്താര്ശസ്സ്റിനെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧00. പത്മകിഞ്ജല്്ാദികഷായം 

ശീതം മോരില്പ്രപേയം ചെരുകുകിലുത.രം പത്മകിഞ്ജല്ലവാശാ 

രക്താപാമാഗ്ലമുസ്താ കുട്ജതൊലി വരീ കല്ലിതം വാ കഷായം. 

മ്പി പ്ല 

൪ കമ്യ 
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സവിക്കുക, ശമിക്കും. അ 

രക്താപമേറ 

_ശതാവരിക്കി 

രക്തംപോക്കു വഭ്ധിച്ചാല് ചന്ദനം മോരിലരച്ചു 8 

ല്ലെങ്കില് പത്മകിഞ്ടാല്ലം.തമേരയല്ലി. വംശം ത്തടലേടേകവേര്. 

റും ചുവന്നകടലാടിം മു്ലാം..മുത്തങ്ങാം കടകപ്പറലവേര്തൊലി. വരീ 

ഴങ്ങു“ം ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിക്കുകം രക്താരശസു ശമിക്കം, 

ഉദാവത്തത്തിനു” 

൧൧൧. കുലത്ഥാദികഷായം. 

കലത്ഥലശുനൈരണ്ഡപാഠാഗ്രന്ഥികനാഗരൈഃ 

കഷായഃ സ യവക്ഷാരഃ ശ്രുലോദാവത്തനാശനഃ 

കലത്ഥം൭ മുതിര, ലശ്ുനം-വെ൫൭.ത്തളളി. ഏരണ്ഡം -ആവണക്കി൯വേകം. 

പാഠ_പടത്താളിക്കിഴങ്ങു”, ഗ്രന്ഥികം_.കാട്ടുതി പ്പലിവേര്. നാഗരംചുക്ക്. ഇവ 

കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം, യവക്ഷാരം--ചവക്കാരം മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കും. 

വയറവവേദനയും ഉദാവത്തവും ശമിക്കും. 

അതിസാരത്തിനു" 

൧0൨. ദേവദാവാദികഷായം 

ദേവദാരു വചാ മുസ്ധകൈര്ന്നാഗരാതിവിഷാന്പ്പിതൈഃ 
ആമാതിസാരനാശായ ക്വാഥമേഭിഃ പിബേന്നരഃ 

ദേവദാരും-ദേവതാരംം വച വയന, മുസ്ലാട മുത്തങ്ങാ. നാഗരംടടചുൂക്കു”.. 

അതിവിഷം-അതിവിടയം. ഈ കഷായം ത്ആമാതിസാരത്തെ ശമിപ്പിക്കും. ആമം... 
പാകംവരാട തയുള്ളതു്. 

൧0൩. മുസ്താകരഞ്ഞാദികഷായം. 

മുസ്ലാകരഞ്ജാതിവിഷാഗ്നിവില്വമഫൌഷധ്ഗ്രന്ഥ'കവത്സകാനാം 
ക്വാഥോ രുണദ്ധ്യാമമഥോനിരാമം പ്രവൃദ്ധശൂലന്ത്വതിസാരമുഗ്രം. 

മുസ്ലാടമുത്തങ്ങം കരഞ്ചോംപജിന്വേര്തൊലി. അതിവിഷംഅതിവിടയം. 
അഗ്നിടകൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു് (ശുദ്ധി, വിലവം-ക്രവളവേര്.ം മഹെദയഷധാ കുക്ക്. 
ഗ്രന്ഥികംടകാട്ടതിപ്പലിവേരം വത്സകംടകടകപ്പാലയരിം ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷയേം. 
ദഹിക്കാതെയോ ദഹിച്ചോ പോകുന്ന വല്യതായ വേദനയോടും കൂടിയതായ 'അതിസാ. 
രത്തെയും ശമിപ്പിക്കും. 

൧ാഠര്. ച്വാര്ങ്ഗേയ്യാദി മോ൪കഞ്ഞുി। 

ലാ൪ഗേരിനിരുമഥ മോരുമളന്നുക്രടി - 
ച്ചേന്നീടുമാറു മലരിട്ടു ചമച്ച കഞ്ഞി 
പാങ്ങായ” കുടിക്കിലതിസാരഗദങ്ങറംതിരും 
പൊങ്ങിടുമഗ്നിയുമിരപ്പുമടങ്ങുമന്നേ 

ചാര്ങ് ശേരിപുളിയാരല്, പുളിയാരത നീരും മോതം സമംചേത്തു” മലര്പെൊം 
ടി ഇട്ടു കഞ്ഞിവച്ചു കുടിക്ക, അതിസാരം ശമിക്കും. അഗ്നിദീപ്തി വരും, വയറ 
രപ്പം അടങ്ങും, ം 



൨൮ സഹസ്രയോഗം 

൧൧൫ സാനന്താദി (ഗണം) കഷായം. 
സാനന്താതിവിഷാ കൃമിഘൃഹുതഭക് പാഠാ വചാ ധാതകീ 
ലോദ്ധ്റാംബഷ്യുവടാംകുരോഭയനിശാ പത്മാ സമംഗാഭയാ 
ഏൂലാമോചരസാജമോജചപലാമൃലാരളത്ര പൃഷണാം 
വില്വഞ്ചേതി ബഹുപ്രകാരവിഫിതോ കുക്ഷ്യാമയഘേ്ലാ ഗണഃ 

അനന്താംകൊടിത്തുവവേര്. അതിവിഷ--അതിവിടയം, കൃമിഘം_വിഴാല 
രി. ഹത ഭക് ടകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു് പഠാ.പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു", വചാ വയമ്പ് ധതേകീടടതാതിരില്പു. ലോഭ്ധാ”റം: പാച്ചേറഠിത്തൊലി. അംബഷ്യാ--വെള.ത്ത അ 
ന്ഴത്തൊലി. വടംകുരംട-പേരഠല് മൊട്ട്". (കുരുന്നു) ഉഭയനിശാടമഞ്ഞളം മര 
മഞ്ഞെഠാത്തൊലിയും പത്മേഓരിലത്താമരം സമംഗാടപടര്ച്ചുണ്ടവേര്. (തീണ്ടാനാ 
"ഴി ഏന്നും മതം) ബെഭയ_കടുക്കാത്തോട്. ഏലം--ഏലത്തരി, മോചരസം.മാവിന് 
കഠം അജമേോംജം-തരയമോദകം. ചപ്പലാമൂലം-കട്ടുതിപ്പുലിവേര്, അരളപെരു 
മരത്തിന് തൊചി. ത്രൃഷണം - ചുക്കു”, മുളക്, തിപ്പലി. വില്വം_.രവഭളവേര് ഇവകൊം 
ണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം അതിസാരം, ഉദാവത്തം മുതലായ എല്ലാ കുക്ഷിരോഗങ്ങളേ. 
യും ശമിപ്പിക്കും. 

൧൧0൬) സുരദാര്വാദികഷായം. 
സുരദാരുകരഞ്ജവിചല്വപാഠാ 
കണ്ണമൃലാതിവിഷൌഷധാംബുദാനാം 
സലിലം ലവണോത്തമാവഗാഡ്ഥം 
പിബതാം നശ്യതി വാഹ।!കാ സുഘോരാ. 

സുരദാരു-ദേവതാരം., കരഞ്ജുംവുംകിന്വേര് വില്വം ക്രവളവേ൪. പഠഠടട 
പാടേത്താഭിക്കിഴങ്ങു്്. കണ മൂലം.പതിപ്പലിവേരു“. അതിവിഷ--അതിവിടയം. ഒ൭ഷഃ 
ധം മുക്ക്. അംണു ദം.മുത്തങ്ങ ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷധായം ഇന്തു്റു മേ൯പെഠിചേ . 
ത്തു സേവിക്ക, അതിസാരം ശമിക്കും. 

൧൦൭ വിച്വാംബൃദാദികഷായം. 

വില്വാംബുദാതിവിഷവത്സകചവ്യകൃഷ്ണാ 
നല്ലോരു ചുക്കു കണവേര് ജലമൂവിലാഭിഃ 
സാമാന്്യമൊട്ട കുടിനീരതുകൊണ്ടു പോരൂ 

& സാമേ സശൂലരുധിരേ ച കഫാതിസാരേ. 
വിലവം--കവ&ഭവേര്. അംബുദം- മുത്തങ്ങാ. അതിവിഷ:അതിവിടയംം വത്സ 

കംകടകപ്പാലയരിം ചവ്യംടകാട്ടമുഭകിന്വേള്, കൃഷ്ണും--തിപ്പലി, ചുക്ക് കണ 
വേര്ചകാട്ടതിപ്പലി വേര്, ജലം--ഇരുവേലിം മുവിലവേര് ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ക 

ഷായം, വേദനയും രക്തവു ംമള്ളതും ആമത്തോട്ക്രടിയതുമായ കഫാതിസറരം 

ശമിപ്പിക്കും. 

൧൧0൮ ധാന്യയവാളകാദികഷായം. 

ധാന്യവാളകവില്വാണ്ദൂനാഗരൈഃ സാധിതം ജലം 

തആമശുലഹരം ഗ്രാഫി ദീപനം പാചനം പരം. 

ധാന്യം-കൊത്തമ്പാലരി. വാളകം-ഇരുവേലി. വില്വംടക്രവളവേര. അ 

.ബ്ലംടമുത്തങ്ങാ. നാഥരംടുക്ക്ം ഈ കഷരയേം ആമശുലയെ ശമിപ്പിക്കും; മലം 

തടയും ,ദീപനവും പാചനവും തആകുന്നു. 
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ഗ്രഹണിക്കു” 

൧൧൯. പൂതികവില്വാദികഷായം. 

പൂതീികവില്വചവ്യാഗ്നി കണാമൂലപുനന്നവൈഃ 
പത്ഥ്യാ ശുണ്ണീയുത്തൈ ക്വാഥഃ പാതവ്വയ്യോ/"ഗ്നിവിവദ്ാനഃ 

) പതികം ത്ആവിത തൊലി. വില്വം-ക്രവഭറേര് ചവ്യംടകാട്ടമുളകിന്വേര്.. 
[-. അഗ്നി _കൊടുടവേലിക്കിഴങ്ങു”. കണാമൂലം..കാട്ടതിപ്പലിഴവര്. പുനന്നവം തമി 
 ഭാമവേര്. പതമുൃചകടുക്ക. ശുണ്ണീം ചുക്ക്: ഇ കഷായം ജഠരാഗ്നിയെ വദ്ധി 

പ്പിക്കും. ം 

൧൧0. പത്ഥ്യാവേ ൮ാഷാദികഷ യം 

പത്ഥ്യാ വ്യോഷപുനന്വാംബുദനിശാ പൃതികയുഗമാജത്ധടാ 
പാഠാ വില്വഫുണിപ്രിയാരളുകണാമുലോഗ്രഗന്ധാഗ്നിഭിഃ 
ചവ്യാ ദീപ്യകബാണപുംഖസഹിതൈരേതൈഃ പ്രസിദ്ധം ജലം 
പേയം തല് ബഹുദോഷജഗ്രഹണിഭിദ്ദേവൈയയയഥൈവാമൃതം 

പത്ഥ്യാടകടുക്കാത്തോട്ട്. വ്യോഷം കുക്കു, മുളകു”, തിപ്പലി, പുനന്നവകതമി 
ഴാമവേരും അംബുദംടമുത്തങ്ങ, നിശാടവാട്ടുമഞ്ഞെഠം. പൃതീകയുഗ്മം-പുക്കിന് 
തൊലിയും ആവിത്തൊലിയും അജ്ത്യട കീഴാനെല്ലി, പഠോടേപാടക്കിഴങ്ങു” 
വിച_ംടകരവളവേര്,. ഘുണപ്രിയ അതിവിടയം. അരഭ--പെരുമരത്തിന്വേര്തൊ 
ലിം കണാമൂലംടകാട്ടതിപ്പലിവേര ഉഗ്രഗന്ധ - വയമ്പു'. ത്ഗഗ്നിടകൊട്ടവേലി 
ശടിഴങ്ങു", ചവൃംടകാട്ടമുളകി൯ വേര്. ദീപൃകംടതഅരയദമാദകം. ബാണപുംഖം:. 
കൊഴിഞ്ഞില് വേരു“. ഇവകൊണ്ടുന്ടാക്കുന്ന കഷായം ദോഷം വഭ്ധിച്ചതും ഉപദ്രവ 
വൃയാധികളള്ളതുമായ ഗ്രഹണിയെ ശമിപ്പിക്കും 

൧൧൧. നാഗരപിപ്പല്യാദികഷായം. 

നാഗരം പിപ്പുലീമൂലം ദേവദാരു ച ധാന ൮ കു 
വില്വമൃലം കണാ ചൈവ സിദ്ധാമേഭിജ്ജലം ജയേതം 
പടുജീരകചുദ്ല്്റാഡ്യം ഗ്രഹണിമഗ്നിദീപനം. 

നാഗരം.കുക്കു”ം പിപ്പലീമൂലം-കാട്ടുതിപ്പലിവേര്, ' ദേവദാരു-ദേവതാരം ധാന്ൃകം.ചകൊത്തമ്പാലരിം വില്വമുലംശ്രവഭവേര്. കണാടടതിപ്പലി, ഇവകൊ ണ്ടുള്ള കഷായം, ഇന്ുപ്പം ജീരകപ്പൊടിയും മേമ്പൊടിചേത്തുു സേവിയ്ക്കു. ഗ്രഹണി ശമിക്കും. ് അഗ്നിദീപ്പിവരുത്തുകയുംചെയും. 

ി 

ന ൧൧൨. ധാന്യവില്വാദികഷായം. 

ധന്യവില്വബലു ശുണ്ണീ ശാലിപള്്്ി ശൃതം ജലം 
സ്യാദ്വാതഗ്രഹണീദോഷേ സാനാലോ സപരിഗ്രഫേ. 

ധാസ്പേംകൊത്തമ്വാലരി വില്വം.ക്രവള വേര് ബലാടകവന്തോട്ടിവേള് ശുണ്ണീം ചുക്ക്. ശാലിപ്പണ്ണീ-മൂവിലവേരു്. ഇ കഷായം, വയര്വീപ്പ്ോട്ടം മച്ച അസ്ധാത്തോടുംക്രടിയ വാതഗ്രഹണിയെ ശമിപ്പിക്കും. 



൭൨൦ സഹസ്രയോഗം 

വി വ്വ ചികയ്ക്് 

൧൧൩. വില്വായമോജാദികഷായം. 
വില്വാജമോജഖനനാഗരധാന്പകോഗ്രാ 
പൃതീകവാളകശഠി ദഹനൈഃ ശൃതാംഭഃ 
തൂട്ശ്രൂലവാന് പരിപിബേദഥ വാ വിഷ്യൃ്യാം 
കൈഡയ്യസിദ്ധസലിലം ശരപുംഖജം വാ 

വില്വാടകവളവേര്. അജമേോജ ം--അയമോദകംം ഘനംടമുത്തങ്ങം നാഥരംട 
ചുക്ക്. ധാനൃകംട-കൊ ത്തമയ്പാലയരിം, മഉഗ്രാ--വയമ്പു"ം പൃതീകം-: ആവില്തൊലി 
വാള.കംട-ഇരുവേലി. ശറീടകച്ചോലംം ദഹനംം-കൊട്വേലിക്കിഴങ്ങ്. ഇവകൊ 
ണ്ടുണ്ടമക്കിയ കഷായവും, 6കെയഡയ്യുസിഭ്ധസലിലം-കരിവേഫ്ണിന് ഞെട്ടു” (ഇല) 
കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായവും, ശരപും ഖജം.കൊഴിഞ്ഞില് വേര്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 
കഷായവും തഴ്ണ്നീര്ദംഹവും വയാറിലും മറവം വേദനയും ഉരുണ്ടുകയററവും തുള്ള 
വിഷ,ചികയെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൧൪. ആമകേരിക്കിലാദടികഷായം 

ആമകേര് ക്കിലുലുവാ വിശ്വവും മലര്ക്രവളം 
പിലാവിലഭവം വൃന്തം വിഷയ,ച 00 ക്വാഥമുത്തമം. 

പല്പഇദക്കില്, ഉലുവാ, വിശ്വം മുക്ക്. മലരുഃ, ക്രവളവേ൪, ല്ലൂവിലഞെട്ട് 

ഇവകൊണ്ടു” കഷായംവച്ചു സേവിയ്കു, വിഷ പി ശമിക്കം. 

| റത്തിനു, മുത്രകൃക്ൂ 
൧൧൫. ദശമൂലബലാമൃലാദികഷായം. 

ദശമൂലം ബലാമൂലം ദ്രാക്ഷാ യഷ്ട ്യാഹ്വചന്ദനം 

ക്വാഥയിത്വാ പിബേദേതന്മുതകൃക്ണു“റസ്യ ശാന്തയേ. 

ദശമൂലംടക്രവ&വേര്, കുമിഴിന്വേരു*, പാതിരിവേതു്, പയ്യുഴാന്തവേര, 

മുഞ്ഞെവേര്, ഓരിലവേര്, മൂവിലവേര്, ചെവവഴുതിഹവേര്, -വെണ്വഴുതിനവേര്, 

ഞെരിഞ്ഞില് ബലരമുലടേകയന്തേട്ടിയേര്, ദ്രംക്ഷാംമുന്തിരിഅ്ങാപ്പഴം യഷ്ടയാ 
) ഷം 

ഷം ഇരടിമധുരം ചന്ദനം ഇവ കാണ്ടുമ്ള കഷായം സേവിച്ചാല് മൂത്രകൃക്ലൂറം 

ശമ ക്കം 

൧൧൬. വരീകഷായം. 

വരീസില്ധം പിബേത" ക്ഷീരം സസിതം കൃഷ്ണണ്റശാന്തയേ 

വരീ ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് പാല് ക്കഷയേമാക്കി പലെ സരരചേത്തു സേവിക്ക 

മൂത്രക്ൃൂല്ലൂ "റം ശമിക്കംം 

൧൧൭. വ്യാഫ്ര്വീഗോക്ഷുരാദികഷായം. 

൮൮ പ്യാഫ്ര്രിഗോക്ഷുരമത്സ്യാക്ഷി പത്മാപാഷാണഭേദകൈഃ 

ക പോതേപംക്കതകവരിവസുകവാളകൈഃ 

ശൃതക്ഷീരാദ്വിശിഷ്ട്റോയം കഷായ? ശക്കരാന്വിതഃ 

മൃത്രകൃഷ്ണുറാണി സദ്യാണി രക്ത്ര്പാവഞ്ച നാശയേത 



ന് കഷായയോഗങ്ങറം ൩൧ 

വ്യംഘീട ചെറ ൨9 തിനവേര്ം ഗോക്ഷുരം--ഞെരിഞ്ഞില്ം മത്സ്യക്ഷിടമീനാ 
അ്ജാണിം പത്മാടമാരിലത്താമര. പാഷാണഭേദകം-കല്ലര്വഞ്ചിവേര്, ക്പേഠ 
തപകങ്കം അരടയ്ക്രാമണിയന്വേര൪. കതകംട-തേോറാമ്പരല്, വരീംശതാവരിക്കിഴ 
ങ്ങും വസുകം-താര്താവല്വര്ം വാളകം ഇരുവേലി ഇവ കഷായേംവ്യു പാല്ചേ 
ത്തു കച്ചിക്ക൨ ഷി പഞ്ചസാരചേത്തു സേവിക്കം മുത്രകൃല്ലൂ”റം ശമിക്കും. 

൧൧൮. പത്ഡ്യാഗോക്ഷുരാദികഷായം. 

പത്ഥ്യാഗോക്ഷുരശമ്യാകധന്വയാഷാക്ഷിഭേഷജൈഃ 
ക്വാഥം പിബേത്സരുഗ്ദാഫേ കൃ്ണു”റേ മധുസിതായുതം. 

പത്ഥ്യാടേകടുക്കംത്തോഴ്ട്, ഗേക്ഷ്യരംഞഞെരിഞ്ഞില്. ശമ്യാകംകൊന്നവേര് 
തൊലി, ധന്വയാഷംടറകാടിത്തുവവേര്, അക്ഷിഭേഷയം _പാക്ഞ്ചോഠഠിത്തൊലി, 
ല് കഷായം പഞ്ചസരരയും തേനുംചേത്തു സേവിക്കം മൂതൃകൃഷ്ണു റം 
ശമ ൭൦ 

൧൧൯. വരീവിദായ്യാദികഷായം. 
വരി വിദാരി ഗോകണ്ട മുസ്താ ഗോപീജലൈസ്ത്ഥാ 

വരീംശതാവരിക്കിഴങ്ങ, വ।ദാരിപാല് മുതക്കിന്കിഴങ്ങു”. ശോകണ്ടകം_ 
ഞെരിഞ്ഞിൽ , മുസ്തച്മുത്തങ്ങം ഗേപോിടന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്,. ഈ കഷായവും 
മുത്രകൃക്ൂറം ശമിപ്പി കരം. 

൧൨൦0. ബ്ലഹത്യാദികഷായം 
ബ്ലഹത്യാദിഗണൈസ്സിഭംം ദ്വിഗുണീകൃതഗഥോക്ഷുരൈഃ 
തോയം പയോ വാ സപ്പ്പിവാ മൃത്രകൃക്ലൂ“റവികാരജിത് 

ചെവവഴു തിനവേ, വൊഠാവഴു തിനവേര്, ഓരിലവേര, മുവിലവേര് ഇവ ഓരേം കഴഞ്മുവിതം. തെതെരിഞ്ഞില് എട്ടുകഴാ്യു് കഷായവേച്ചു സേവിക്കം ഇതു പാല് കഷായമായും, നെയ്യുചേത്തു കാച്ചിയും സേവിക്കാം, തവയും മൃതുകൃഷ്ണ്റശമന ഞ്ങടറകുന്നു, 

൧൨൧. വരിനെല്ല തിപ്പല്യാദടികഷായം, 
വരിനെല്ലതിപ്പുലി വസൂകമേലവും 
തൃണപഞ്ചമൃൂലകതകം ഞെരിഞ്ഞിലും 
വനമുല്പ യഷ്ടി ചെറവുള തൈഃ ശൃതം 

പുനല്നുന്നു കൃക്ലൂറിഷു സിതാഘൃതോല്കടം 
വരിനെല്ലിന്വേര്, തിപ്പലി, വസുകം ടതാര്താവല് വേര്, ഏലത്തരി, തൃണപ അമയലംദഭവേര്, ആറവ്ദഭവേര്, കരിയ്പിന്വേര്, ത്അമവേര്, കുശവേര്, ഇവ. കതകംടതേററാമ്ചരല്ം ഞെരിഞ്ഞില്  വനമുല്പടകാട്ടമുല്പവേര്, യഷ്ടി_ഇരട്ടിമധു ടേ ചെറവൃഭ ഇവകൊഴണ്ടു്ടാക്കിയ വുനല് വെള്ളം (കഷായം, സിതാഘൃതോതു കടടവ ഞ്ചസരേയും നെയ്യും കലത്തി സേവിക്ക, മൂത്ര ക്ലൂ”റം ശമിക്കും, 

൧൨൨. കല്ല൪വഞ്ച്യാദികഷായം. 
കല്ലൂ൪വഞ്ചിയുമേലവും മഗധജം യഷ്ലീ കൊടിത്തുവയും ഗോക്ഷൃരഞ്ച സമം കലന്ന ചരതിച്ചുണ്ടാം കഷായത്തിനു? തേനുംക്രടെയതില്തുളിച്ചു പരുകപ്പോോം മൂത്രകൃ്ഛു“റാത്തിയും പൊങ്ങും മൃതൃതവിദാഹവും രുദയുമെന്നാഹുശ്ചികിത്സാവിദം 

ി 



൩.൨ സഫസ്രയോഗം 

കല്ലൂര്വഞ്ചി, ഏലത്തരി, മഗധജാടടതിപ്പലിം യഷ്ടീ-ഹൃരട്ടിമധുരം, കൊടി 
ത്തുവവേരം ഗോക്ഷ്യരംംഞെരിത്തില് ഇവ സമംചേത്തു ണ്ടാക്കുന്ന കഷംയം തേന് 
മേമ്പൊടിചേത്ത്ു സേവിച്ചാല് മൂത്രകൃല്ലു”റവും, മുത്രചൂടിച്ചിലും, വേദനയും ശമിക്കു 
മെന്നതു അഭ വമുമുളൂതാകുന്നു, 

൧൨.൨. ഹരീതക്യാദികഷായം 
ഹരീതകീ ഗോക്ഷൂരരാജവൃക്ഷ 
പാഷാണദഭിദ്ധന്വയവാഷകാനാം 
ക്വാഥം പിബേന്മാക്ഷികസ്മ്പ്യയുക്തം 
കൃ റേ സദാഹേ സരുജേ വിബന്ധേ, 

ഫരീതകിടകടടക്കാത്തോട്ട”. ഗോക്ഷുറം ഞെരിഞ്ഞില്. രാജവൃക്ഷം_കൊ 
ന്നവേര്തൊലി. പാഷാണഭിത് ടകല്ലര്വഞ്ചി., ദന്വയവാഷകം_കൊടിത്തുവവേര്. 
ഈ കഷായം തേന് ചത്തു സേവിച്ചാല് ചൂടും വേദനയും മലബന്ധവുംക്രടെയടെ 
മുത്ര കൃഷ്ണ റം ശമിക്കും. 

പ്രമേഹത്തിനു”. 
൧൨൪. ആകല്യബ്ബാദികഷായം 

ആകല്യബ്ദൂഫലത്രയദ്വിരജനിജംബ്വള്ജതുനക്ഷീരിജ. 
ത്വക് പാഠാ കതകാഗ്നിമന്ഥഖദി രാബഷ്യാസനേന്ദ്രദ്രമൈഃ 
ക്വാഥോ വാരിധികോഠകിംതുകസഖൈരേഭിഃ കൃതഃ ശീതള 
സക്ഷയദ്രോഗ്ദ്രിജതുത്ഥകുണ്ണുസഹിതഃ സവപ്രമേഹാപഫഃ 
ആകലിംആവീരക്കുരും അബ്ദുംട മുത്തമ്മ, ഫലത്രയംടത്രിഫലത്തോട്ട്, ദ്ധി 

രജനിടമഞ്ഞളം മരമഞ്ഞഠംതൊംലിയുംം ജംബും-ഞാവല് തൊലിം അളജ്ജുനത്വക്ക 

നീര്മരുതിന്തൊലിം ക്ഷീരിജത്വക്ടനംല്ലംമരത്തൊലി. പാഠോടപഠടയ്താളി 
ക്കിഴങ്ങു്. കതകംടതേററാമ്പരല്. അഗ്നിമന്ഥംകമുഞ്ഞെവേര്, ഖദ്രം.കരിങ്ങാ 
ലിക്കാതല്, അബ്ബഷ്ടം-- അമ്വഴത്തൊലി. അസനംവേങ്ങക്കാതല്ം ഇന്ദ്രദ്മം.ം 

മരുതിന് വേര്തൊലി. (ഇതിനു ദേവതാരമെന്നു മതാന്തരം) വാരിധികേഠാം കടല് 

നുര. കിംശുകസഖംമുരിക്കിന്൯തെൊലി (5 ഇവാകാണ്ടുന്നാക്കിയ കഷായം തണു 

പ്പിചു സക്ഷെഴുദ്രഃടതേനും കൂടി. അദ്രിജതുത്ഥചുണ്ണുസഹ തഃ കന്മദം പൊടിച്ചതും 

ചേത്തു സേവിക്ക. എല്ലാ പ്രമേഹങ്ങളും (മൂത്ര മൊഴിവു”, ശമിക്കും. 

൧൨൫. കതകഖദിരാദി കഷായം. 

കതക്വദിരധാത്രീവൈരിദാവിസമംഗാ 
വിദൂലരജനിപാഠാ ലൂതിട ്്ി 
പ്രസവരസസനാഥം തോയമേഭിഃ പ്രസിദ്ധം 
ഹരതി സകലമേഹാന്൯ സഘഏരാതൂപ്രയോഗാത് 

ക കംജതേററാന്വരല്. ഖഭിരംടകരി ഞ്ങാലിക്കാതല്, ധാത്രീട:നെല്പിക്കാ 

ത്തോട്. വൈരി. ഏകനയേക (പൊന്കരണ്ടി)വലേര്ം ദാവീമരമത്തംതൊലിം 

സമം ഗം-പറച്ചുണ്ടവേര്ം വിദുലം.ലന്തക്കരു (ഇതിനു കാനാഞ്ചി എന്നു ചിലര് വ്യ 

ഖ്യാനിക്കുന്നു) രജനിടവാട്ടുമഞ്ഞ ൦: പാഠാടപടേത്താളിക്കിഴങ്ങു് ചൂതബിജം.. 

മഠങ്ങായന്ടിപ്പരിപ്പു് അഭയാകട്ടക്കാത്തേട്ട്. അബ്ദം-മുത്തങ്ങാം ഇവ കഷാ 

യംവച്ചു പ്രസവരസം-തേന്ം മേമ്പൊടിചേത്ുത്തു സേവിക്ക. ഇങ്ങനെ ഏഴുദിവസം: 

പ്രയോഗിച്ചാല് എല്ലാ പ്രമേഹങ്അംക്കും ശമനം വരും. 



ഹീ 

കഷായയോഗക്ങാറം ൨൩൬. 

൧൨൬. നിശാകതകാദികഷായം. 

നിശാ കതക നെല്ലിക്കാ തെച്ചി പാച്ചോററി ഭദ്രികാ 
ഏകനായകരാമച്ചമേഭി ക്വാഥഃ പ്രമേഫഹാ 

നിശാ വറട്ടുമഞ്ഞെഠം, കതകംചതാറാമദ്പരല്, നെല്ലിക്കാത്തോടു”, തെച്ചി 
തെച്ചിവേരതൊലി, പ ച്ചോറിത്തൊലി, ഭദ്രികാ ചെവപൂ&ള., ഏകനായകംപൊന് 
കുരണ്ടിവേര്ത്തൊലി, രാമച്ചം ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിക്ക, പ്രമേഹം ശമിക്കും, 

൧൨൭. ദാവീകാപിത്ഥനിയ്യാസാദികഷായം. 
ദാവീകാപിത്ഥനിയയംസകകതകനിശാകിംശ്ുകത്തോലുശീരം 
കാല്പ്രാസിബീജയഷ്ടിജലരിപുസിതഗുഞ്ജാംബുജംബ ത്വഗബ്ബദൈഃ 
മുക്കാ ചിഞ്ചാഫലത്തോലിതവിയചെവപൃൂളാമ്പല്വിത്തോടുതെച്ചി 
പാച്ചോറവ്യാ വിരവില് പര്പ്പുടകളിര്സഫഹിതൈഃ വെന്തനീ൪ 

(മേഹഫാരീ. 
ദാവിടമരമഞ്ഞര്ാതെൊലിം കാപിത്ഥ നിയ്യാസം.വിളഠന്പശം കതകംം-തേററാ 

വരല്, നിശാം.വറട്ടുമഞ്ഞംം കിംശുകാത്തോല്_മുര്ക്കിന്തൊലി. ഉശീരം൨രാ 
മച്ചാം കാപ്പ "സിബീജം പരുത്തിക്കുരു. യഷ്ഠി_ഇരട്ടിമധുരം, ജലം൭ഇരുവേലി, 
രിപുംപൊ൯കരണ്ടിവേര്തൊലി. സിതഗുഞ്ജും_ വെണ്ക്കുന്നിക്കുരു. “അംബുജം 
നീരര്ഞാവല്, ത്വക”_ഇലവര്ങ്ങം. അമ്ദംടമുത്തങ്ങാം മുക്കാടത്രിഫലത്തോട്ട”, 
ചിഞ്ചാഫലത്തോല് -പുഭിദംരു മത്താലി. ചെ൨ൃഭ., ആമയ്പല്ക്കുതു, തെററിധേർ, 
പാച്ചോറഠിവേര്ത്തൊലി . പപ്പുടംപപ്പടപ്പല്ല'. കുളിര്--ചന്ദനം ഇവടകാണ്ടു 
ണ്ടാക്കിയ കഷായം സേവിച്ചാല് പ്രമേഹം ശമിക്കും. 

൧൨൮. രെച്ചിവേരാദി കഷായക്കഞ്ഞി. 
തെച്ചിവേര് ചെറപൂളാവേ൪ മൂവിലാംഫ്ര്യി കൊഴുപ്പവേര് 
താരതാവല്വേര് കരി ദോലി തുവയും മരമഞ്ഞളും 
ഇട്ടു വെള്ളംകവുക്കിട്ട മുദഗമിട്ടരിയും തഥാ 
പ്രമേഹമുള്മോക്കിവണ്ണൂം കഞ്ഞികൊഠംകെന്നു സമ്മതം 

തൊറിവേര്ത്തൊലി, ചെ൨൭൫.വേ൪, മുവിലവേര്, കൊഴുപ്പവേദഭ, താര്താ വല്വേര് (നത്തച്ചൃരിവേര് കരിങ്ജാലിക്കാതല്, കൊടി ത്തു വവേര്,, മരമഞ്ഞം ത്തൊലി ഇവ കഷായംവല്ലു ചെവപയര്൪, അരി യുവ ഇട്ടു കഞ്ഞിവച്ചു കുടിക്കുക, പ്രമേഹം ശമിക്കും, 
ം 

ം ൧൨൯. വിഡംഗരജന്യാദികഷായം 
വിഡംഗരജനീയഷ്ഠീ നാഗരാഗോക്ഷുരൈഃ കൃതഃ 
കഷ്ഷായോ മധുനാ ഫന്തി പ്രമേഹാ൯ ദുസ്തരാനപി. 

വി ടം ക് ഡംഗംം വിഴാലരി, രജനിടവഠട്ടുമഞ്ഞെം, യഷ്ടി ഇരട്ടിമധുരം, നാഗരം ചുക്കു, ഗോക്ഷുരംടഞഞെരിഞ്ഞില് ഈ കഷായം തേ൯ചേത്തു സേവിക്ക ം വദ്ധ് ച പ്രമേഹവും ശമിക്കും, 
ൽ 

൧൩0. വലാശ പുഷ്ടകഷായം 
പലാശതരുപൃഷ്ട്ാണാം ക്വാഥഃ ശക്കരയാ യൂതഃ നിഷേവിതുഃ പ്രമേഫാണി ഹന്തി നാനാവിധാസ്മൃപി 
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൮൨൪ സഫസ്ര്രയോഗം 

പ്പാശിന്പൃകൊണ്ടുള്ള കഷായത്തില് ശക്കര മേട്പാടിചേത്തു സേവിച്ചാല് 
പലപ്രകാരത്തിലുള്ള പ്രമേഹരോഗങ്ങള.ം ശമിക്കും, 

വിദ്രധിക്കു് 

൧൩ ൧. വ്യാഫ്ര്യ 'വരണാദികഷായം. 

വ്യാഫ്ര്രീവരണതക്കാരീശിഗ്രുവിശ്വപുനന്നവാഃ 
ക്വാഥയിത്വാ പിബേത്തോയം വിദ്രധാവന്തരാശ്രയേ 

വ്യാ്രിംചെ൨വഴുതിനവേര്, വരണം--നീര്മാതളവേര്ത്തൊലി. തക്കാരിം: 
മുഞ്ഞവേരു, ശിഗ്രചമുരിങ്ങറേര്ത്തൊലി, വിശ്വം ചുക്ക്ം പുനന്നവം൭ തമിഴാ 
മവേരു് ഈ കഷായം അന്തര്വിദ്രധിയെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൩൨. മുസ്ലാചന്ദനാദികഷായം. 

മുസ്ലാചന്ദനദാവീത്വക്രൂനിം ബോശീരവത്സകൈഃ 
സക്ഷൌട്്രഃ ശമയേത് ക്വാഥസ്പഥാ പൃയവിശോധനഃ 

മുസ്ലാടമഷസങ്ങ, ചന്ദനംം ദാവീത്വക് _മരമഞ്ഞ€ം6 ത്താലി, ഭൂനിംബം-- 

പുത്തരിചചുണ്ടവേര്. ഉശീരംരമമ്ും. വത്സകം-കടകപ്പാലയരി, ഇവകൊണ്ടു 

ണ്ടാക്കുന്ന കഷായം തേന് മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക, വ്രണം പഴുപ്പുപോയി 
ശുഭ്ധിവരികയും വരളുകയും ചെയ്യും. 

൧൩൩. വരണാദികഷായം. 

വരണസൈയ്യകയുശശതാവരീദഹനമോരടവിഥ്വവിഷാണികാഃ 
ദ്വിബ്ബഹതീ ദ്വികരഞ്ജജയാദ്വയം ബഹളപ'പ്പവദ൪ഭരുജാകരാഃ 

വരണാദി കഫം മേദോ മന്ദാഗ്നത്വന്നിയക്ഛുതി 
ആഡ്മയവാതം ശിരഃശുലം ഗുന്മഞ്ചാന്തസ്സവിദ്രധിം. 

വരണം നീര്മാതഭളത്തി൯വേര്. സ്ൈയ്യകയുഗ്മം-കരിംകുഠിഞ്ഞിവേരും വെ 

ഷഠിഞ്ഞിവേരും. ശതാവരി_ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. ദഹനം -കൊടടവേലിക്കിഴങ്ങു്ം 

മോരടം_-പെതംകതമ്പവേരു“. വില്വം ക്രവളവേര്ം വിഷാണികാകേത്തൂട്ടുകെട്ട 

പ്രാലവേരു”. ദ്വിബൃഹതീ--ചെവവഴുതിനവേരും വെണ്വഴുതിനവേരും, ദ്വികര 

ഞം പുങ്കിന്തൊലിയും ആവില്തൊലിയും. ജയാദ്വയംചമുഞ്ഞവേരും കട്ടക്കാ 

ത്തോടും. ബഹഭപല്ലവം.മുരിങ്ങത്തളിര്, ദര്ഭം-ദര്ഭവേതു്. രുജാകുരം--ചേക്കുരു 

ഇവകെണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം കഫം, മേദസ്സ്, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ആഡ്യവാതം, തല 

വേദന, ഗുന്മം, അന്തര്വിദ്രധി ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. ഗണമാകയാല് കഷാായമ 

ലാത്ത വിധാനങ്ങളു.മണ്ടു് 
൧൬൩൪. നിംബാദികഷായം. 

നിംബസ്യതോലമൃതു ചുക്കു വറട്ടുമഞ്ഞഠം 

വാശാഫലത്രയപടോലനിടിശ്ധികാനാം ലം 

'ക്വാഥം സമാക്ഷികപുരം പുലരേ കുടിച്ചാല് 

ദേഹേ കുരുത്ത കരു വേരവമാവനാളില് 

നിംബസ്യതേംല്വേഷ്്റിന്തെൊലി. അമൃതു”--ചിഠഠമൃതു”ം ചുക്ട", വറട്ടമഞ്ഞ€ം 

വാശാ-ആടലോടകവേരു ഫലത്രയം ത്രിഫലത്തോട്: പടോലം നിദിഗ്ഭ്ധി 

ക_ചെധവഴുതിനവേരു”, ഇവ കഷായംവച്ചു തേനം ഗുത് ഗലുവും മേഖ്പെട്!ചേത്തു 
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സേവിക്ക, കുരുക്കഠം ഉണങ്ങാന് നന്നു്, (ഗൂ ഗുലു, പച്ചുമഞ്ഞ0ം വേഡ്റ്റില ഇവ 
റിന്നീരിത പുഴുങ്ങി കരടുകള ഞ്ഞു നെയ്യില് വവത്താച്ചു മേമ്പൊടി ചേത്തു 
കൌഴംക) പത്ഥ്യം വേണം, 

൧൩൭൫. ദശമൂല്യാദികഷായം. 

ദശമൂലീഛിന്നരുഫാപത്ഥ്യാദാരുപുനന്റവാഃ 
ജ്വരവിദ്രധിശോകേഷു ശിഗ്രവിശ്വയുതോ ഫിതഃ 

ദശമൂലിം-ക്രവഭവേര്, കുമിഴില്വേര്, പാതിരിവേര്, പയ്യാഴന്തേവേര് മുഞ്ഞ 
“വേര രാരിലവേര് മൂവിലവേര്, ചെവവഴുതിനവേര്, വെഠംവഴുതിനവേ ഞെരി 
ഞ്ഞിതിം ഛിന്നരു ഹചിററമുതു". പത്ഥ്യം_കട്ടക്കാത്തോടട്”, ദാരു_.ദേവതാരം, 
പുനനാവ-തമിഴാമവേരു”, ശിഗ്ര-മുരിങ്ങവേര്ത്തൊലി. വിശ്വം ചുക്കു”, ഇവകൊം 
ഞആ്ടൂമള കഷായം ജ്വരത്തോടക്രടിയ വിദ്രധിക്കു നന്നും 

വൃദ്ധിക്ക്. 
൧൩൬. ലശ്ുനാദികഷായം. 

ലതുനബര്ബരശക്രലതാഭയാഫപുഷയക്ഷദ്ൃഗഗ്നികണഷധൈഃ 
[ സഫപുനന്നവമോരടശിഗ്രഭിജ്ജയതി വൃദ്യയൂദരാണി ശൃതം ജലം. 

ലശുനു-ടേ വെള്ളുള്ളി ബര്ബരം-ചെവതേക്കിന്വേര്; ശക്രലത_ഉഴിഞ്ഞവേര് 
അഭയാടകടു ക്കാഭത്താട്ട്, ഹവുഷാം.അടയ്ക്കമേണിയന്വേരു* യക്ഷദ്ദക് _കഴട്ടി 4ഞ്ചി) വേരു (ഇതിന്െറ കുരുവും ചേക്കാം.) അഗ്നി കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു“. കണാം തിപ്പലി ഓഷധം-ട-ചുക്ക പുനനാവംതമിഴാമവേരു* മേരടം പെരുംകുരുമ്മവേരു ശിഗ്ര,ട മുരിങ്ങവേര്തൊലി ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം വൃഭ്ധിയെയും മഹോദര ത്തെയും ശമിപ്പിക്കും. 

൧൩൭. ഉളളിവെട്ടടുകാദികഷായം. 
തുള്ളി വെട്ടടുക ചുക്കഴിഞ്ഞവേ_ 
രാവണക്കിനുടെവേര് കഷായമായ' 
സാവണക്കുരുവിനെണ്ണണ സൈന്ധവം 
നീ൪കടിക്കില് വൃഷണം ലുരുണ്ടുപോം. 

മുള്ളി വെളുത്തുള്ളി (തൊലികളതഞ്ഞു) വെട്ടടുക് കഴ ടിവേര് (ഇതിനു കഴട്ടി രുവും ചിലര് ചേത്തുവരാവണ്ടു”ം വൃദ്ധിഹരമാകയാല് അതു ഫലപ്രദവുമാകന്ന ഞണ്ട്, എന്നാല് വെട്ടുക എന്ന പേരില്ത്തന്നെ ഒരു മരുന്നുണ്ടെന്നും, ആയതുത ന്നെ കിട്ടന്നതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിനു ചിലര് കളിപ്പാക്കം ചേത്ത്ത കഷായം വയ്ക്കുന്നുണ്ടു”.) ചുര, മുഴിഞ്ഞവേതു, ആവണക്കി൯വേരു് ഇവകൊണ്ടു ച. ആവണക്കെണ്ണയും ഇന്തുപ്പും മേഖ്പൊടി ചേത്തു സേവിക്ക. വൃഖലി, മു ക്ം, 

൩൨൮. ലശുനൈരണ്ഡാദികഷായം. 
ലശുനൈരണ്ഡയക്ഷാക്ഷിവര്ഷാഭൂഹപുഷരഷധൈഃ 
ക്വഥിതം ഹിംഗുമദ്പയ,ദ്ധിഗുന്മാനാഹോദരാപഹം 

ലശുനം-വെള്ളൂള്ളി, ഏരണ്ഡം വെളു ത്താവണക്കി൯വേരു'. യക്ഷാക്ഷി.. കഴഞ്ചി ട്ടി) വേര് വര്ഷാ ൫-5 മിഴാമവേരു', ഹവൃയഷടേ അടയ്ക്കാമണിയൻ വേരു" 



൨൬) സഫസസസ്രയോഗം 

ഒയഷധംടേ മൂക്കു ഇവ കഷായംവച്ചു കായം പൊരിച്ചു മേഖ്പടി ചേത്തു സേവിക്ക. 
വൃഭ്ധിരോഗം ഗുന്മം വയവവീര്പ്പ്് മഹോദരം ഇവ ശമിക്കും. 

൧൩൯. മുളയിലാദികഷായം. 

മുളയില ചീരകയുഗളീ വളര്ഖരമഞ്ചയ്യഴിഞ്ഞ ചുക്കിന്നീര് 
ഇളകമൊരാന്ത്രവ പ ഥയില് ഖളമപി ഖപുരാല് പനന്നവാച്ച ഫിതം 

മുഭനാന്മു” ജീരകം കരിംജീരകം കപ്പമഞ്ഞളില മുഴിഞ്ഞവേര് ചുക്ക” ഇവകൊ 
ണ്ടുള്ള കഷായവും കരിങ്ങാലിക്കാതല് തമിഴാമവേരു” ഇവകൊണ്ടുള്ള മുക്കടിയും 
ആന്ത്രൃദ്ധികൊണ്ടുമ്മ വേദനയ്യ ശമനമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്ട്. 

൧൪0. രാസ്ത്രായഷ്ട ച്രാദികഷായം. 

രാസ്ത്റായഷ്ഠച്യമൃുത്ൈതൈരണ്ഡബലാശഗോക്ഷുരസാധിതാ 
ക്വാഥോഷയന്ത്രവൃദ്ധിം ഹന്ത്യാശുരുബുതൈലേന മിത്രിതഃ 

രാസ്റ്റാ-ചിറഠരത്ത യഷ്ജി-ഇരട്ടിമധുരം അമൃതംചിററമൃതു” ഏരണ്ഡം.ആവ 
ണക്കി൯വേരു്” ബലാം-കുവത്തോടിവേത്. ഗോക്ഷുരം ഞെരിഞ്ഞില് ഇവകൊ 

ണ്ടുള്ള കഷായം മടരുബുതെലംട ആവംഗക്കെണ്ണ്ണു മേഖ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക. 
. ആന്ത്രവൃദ്ധി ശമിക്കും. 

ഗന്മത്തിനു" 
൧൪൧. ദശമൂലവശ്വാദികഷായം. 

ദശമുലവിശ്വദാരുക്വഥിതം ഗുന്മജിജ്ജലം 
ചിത്രകഗ്രന്ഥികൈരണ്ഡശുണ്ണിക്വംഥശ്ച തദ'ഗുണഃ 

ദശമുലം-കവളവേര്, കുമിഴി൯വേര്, പഠതിരിദവര്, പയ്യാഴാന്തവേര്, മുഞ്ഞ 
വേര്, ഓരിലലേര്, മൂവിലവേര്, ചെവവഴുതിനമവരു്, വെംവഴുതിന്ൃ വേരു്, ഞെരി 
ഞ്ഞില്, വിശ്വംചൃക്ക്  ദാരു_ദേവതാരം ഇവംകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായവും, 
ചിത്രകം കൊടുടവേചിക്കിഴങ്ങു്, ഗ്രസ്ഥികം--കാടടതിപ്പലിവേര്. ഏരണ്ഡംടത്ത 
വണക്കിന് വേരു, ശുണ്ഠി ചുക്ക് ഇവകൊണ്ടുമള കഷായവും ഗുന്മത്തെ ശമി 
പ്പിക്കും, ഉ 

൧൪൨. സഏസാരം കഷായം 

വര്ഷാഭ്ൂവില്വഖല്വോരുബുസഫചരശുണ്ഠ്യഗ്നിമന്വഥൈഃകഷായഃ 
പാതവ്യഠ സഛഏസാരോ ഗുളകണപടുഫിംഗ്വാജ്യയുക്തോ യഥാല്റം 

വിട"ബന്ധം വഘ്നിമാദ്ദ്യം"രുജമതിമഹതീം യോനിഹൃതകക്ഷിപ്പഷ്ട 
ശ്ശ്രോണീദേശേഷുസമദൃശ്ശുമയതി ജഠരാഷ്ീലഗുന്മപ്പിഹാംശ്ച 

വര്ഷാ്ൂംതമിഴാമവേരു . വില്വംശ്രവള വേര്, ഖല്വംടപഴമുതിര. തയരുബും 

ആവണനക്ടിന്വേര്. സഹചരംചകരിംകുഠിഞ്ഞിവേരു“, ശുണ്ണിടകുക്കം അഗ്നി 
മസ്ഥം൭മുഞ്ഞവേരു, ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായത്തിനു സപ്ലൃസാരം എന്നു പേര്ം 

ഗുള.കണപടുഹിംഗ_ംഒ്യയു ൧ാരി$ യഥാര്ഹം--ഒയചിത്യംപോലെ ശക്കര, തിപ്പലി 

പ്പൊടി, ഇന്തുപ്പ, കായം, പനയ്യയ് ഇവ മേടഖാടിചേത്ുതു സേവിക്ക, മലബന്ധം, 

അഗ്നിമാദ്യം, യോനിശ്രൂല; ഹൃദയം, വയവ, മതുക്, അരക്കെട്ടു ഈര സ്ഥനേ 

ങ്ങളിചുണ്ടറാകനാ വേദന, മഹോദരം, അഷ്ലീല ഗുന്മം. പ്പീഹഠവു ഇവയെല്ലാം 

ശമിക്കംം 
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൧൪൩. ലിഴാല്ചിത്തമുലാദികഷായം. 

വിഴാല്ചിത്രയോമ്മുലവും ധുക്കുമെള്ളും 
പലാശത്വചാ പാരിഭദ്രസ്യതോലും 
തകത്തിട്ട വെന്തൂപ്പു കായം കലത്തി_ 

ക്കടിച്ചാലടങ്ങാത്ത ഗുന്മങ്ങളുണ്ടോ. 
വിഴാല് വേരു”. ചിത്രമുലം ആവണക്കിന് വേര്. കുക്ക്, എള്ളു”, ല്ല്ാശിന് 

- തൊലി പാരിഭദ്രം_മുരിങ്ങവേര്തൊലി (മുരിക്കു” എന്നു ഇതിഥത്ഥവും ആവിധം 
സ്വീകായ്യുതയും ഉണ്ടു്) ഇവ കഷായംവച്ചു ഇന്തുപ്പും കായവും മേഖ്പൊടിചേത്തു 
സേവിക്ക, എല്ലാ ഗുന്മങ്ങളും ശമിക്കും. 

൧ര്ര്. കണാശതാഹ്വാദികഷായം. 

കണാശതാഹ്വാദ്വികരഞ്ജദാരു_ 
ഭാര്ങ്ഗിക്ലത്രൈഃ സതിലൈവിപചക്വം 
ത്ഥാ രസോനേന ച സിദ്ധാമംഭാഃ 
സഹിംഗുകല്മചം ഹിതമസ്രഗുന്മേ. 

കാണാകടതിപ്പലി. ശതാഹ്വംംശതകുപ്പ. പ്പികരഞ്ജംടപുക്കില് തൊലിയും 
ആവിൽ തൊലിയും. ദാരു--ദേവതാരം, ഭഠര്ങഗി_ചെവതേക്കി൯വേര്൪. കുലത്ഥം ൭: 
പഴമുതിര. തിലം--എക്ള്. രസോനം.വെള്ള ഒളി, ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം കായം 
പൊരിച്ചുചേത്തു” സേവിക്ക. രക്തഗന്മം ശമിക്കും, 

൧൪൫. ചിത്രകഗ്രന്ഥികാദികഷായം. 
$ ചിത്രകഗ്രന്ഥികൈരണ്ഡശുണ്ണീക്വംഥഃ പരം ഫിതഃ 

ശുലാനാഹവിബന്വഥേഷു സഹിംഗുവിഡസൈന്ധവഃ 
ചിത്രകം --കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു”. ഗ്രാഥികംകാട്ടുതിപ്പലിവേര്, ഏരന്ധെംട ആവണക്കി൯ന്വേ൪ ശുചി കുക്ക് ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിക്കം വയറവവേദന വയവവീര്പ്പ്” മലബന്ധം ഇവ ശമിക്കും, കായം, വിളയുപ്പ്, ഇന്തുപ്പ്” ഇവ മേമ്യൊടി ചേക്കണം, 

ധ ശുലയ്ക്ക 
൧൪൬ മുളയിലാദികഷായം. 

മുളയിലചുക്കുകലത്രൈഃ കൊട്ടത്തേങ്ങാ ൧്ജമോജവൃശ്മീവൈഃ 
കൊടിയൊരു ശുലവിനാശനമിന്തുപ്പം കായമിട്ടു പാക്ൃമിദം 

മുളയില (മുഭനാമ്മു) ചുക്ക്, കലത്ഥംടമുതിര കൊട്ടത്തേങ്ങ, അജമേോംജം._. അയമോദകം. വൃശ്ചീവം--തമിഴാമവേരു, ഇവ കഷായംവച്ചു ഇന്തുപ്പും കായവും . ! മേഖ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക, ശ്രുല (വേദനകഠം) ശമിക്കും. 
൧൪൭. വഴാലിന്വേരാഭികഷായം. 

വാഴരാലി൯വേര് കടലാടി ഭൂസുരമരം ചുക്കുള്ളി കോഠം ക്രവളം മുഞ്ഞാ മുവിലയാവണക്കു പുടയാവെള്ളൂം തഥാ മോടകം 
ഒക്കെക്രടട്ടി നെറത്തുകൊണ്ടെതിരവേ കായം കണാ സൈന്ധവം ക്ഷാരംഭ്കേപ്പപൊടിയിട്ടു പീതമുപദേശംപോലിദം ശുലിനാം. 



൩൨൮ സഹസ്രയോഗം 

വിഴാല് വേരു”, കടലാടിവേരു”, ഭൂസുരമരംദേവതരരം ([പ്രഠാശിന്തൊലിയെന്നു 
മതാന്തരം) ചുക്ക്, വെളുത്തുള്ളി, കോംടമുതിര. ക്രവളവേ൪, മുഞ്ഞവേര്, മൂവിച 
വേര്, ആവണക്കിന്വേരു, പുടയാവു”ഏലിത്തടി, എള്ള്, മോടകം-ആനമോടേ 
കം ഇവ കഷായംവച്ചു് സേവിക്കം കായം; കണാടടതിപ്പലി, സൈന്ധവം.ഇന്ുപ്പു് 
ക്ഷാരംടച വക്കാരം. ഇവ മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക; ശ്രുല ശമിക്കും. 

൧൪൮. നിഗ്ഗണ്ഡ്യേരണ്ഡാദികഷായം 

നിഗണ്ഡേ )രണ്ഡകോരണ്ഡഗോക്ഷുരദ്വിപുനന്നവൈഃ 
പഞ്ചകോലാഭയാശിഗ്രക്ുലത്രൈശ്ച ശൃതം ജലം 
സക്ഷാരഹിംഗുലവണം സവശൂലവിനാശനം 
നിഗ്ശണ്ഡിടകരിനെംച്ചിവേരു”. ഏരണ്ഡം- ആവണക്കിന്വേരും കേര 

ണ്ഡംടകരിംകറിഞ്ഞിവേരു്ം ഗോേഷക്ഷുരം--ഞെരിഞ്ഞില്, ദ്വിപുനന്നവംടതമിഴാ 
മരണ്ടുംം പഞ്ചകോലംടേകാട്ടുമുളകിന്വേതു്, കാടടതിപ്പലിവേരു”, കൊട്ടവേലിക്കി 

ഴങ്ങു്, ചുക്കു, തിപ്പലി, അഭയംേകടുക്കാത്തോടു്, ശിഗ്ര, മുരി അവേര്തൊലിം 
കുദ്വത്ഥംടമുതിരം ഇവ കഷായം വപ്പ്, സക്ഷരേഹ്ംഗലവണംടചവക്കാരവും കോ 

യവും ഇന്തുപ്പും മേന്പൊടിചേത്തു സേവിക്കും എല്ലാ ശ്രുലകളു.ം ശമിക്കും. 

൧രന്. പത്ഡഥ്യാപൃതികാദികഷായം. 

പത്ഥ്യാപൃതീികശുണ്ഠീഭഫനകണകണാമൂലചവ്യാജഗന്ധാ.- 
വര്ഷാഭ്ൂവില്വഖപ്വോരുബുസഫചരശിഗ്രരഷണാനാം കഷായ? 
സക്ഷാരോ ഫിംഗുമിശ്രഃ ക്ഷപയതി ഗുദജപ്പീഫഗുന്മാഗ്നിമാദ്്യാ_ 
ദൃഷ്ലീലാനാഹവാതേപ്രഭവകപഭവം ശ്രുലജാലോടരഞ്ച. 

പത്ഥ്യാ- കടുക്കാത്തോട്”. എതീകം-ത്ആവില് ത്തൊലി, ശുണണിംമുക്ക്. ദ 

ഹനം-കെട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു”. കണാടതിപ്പലി. കണാമൂലം.കാട്ടുതിപ്രലിവേര്, 
ചവ്യകാട്ടമുഭകി൯വേര്. അജഗന്ധാചത്തുട്ടുക്െട്ടപ്പദല. (ആടുനാഠിവേള) വ 

കഷാഭ-തമിഴഠമറേത്ം വില്ധടേകവളവേര്. ഖല്വംപഴമുതിര, മുരരുണും-ആവ 

ണക്കി൯വേര്ംം സഹചരംകരിംകുഠിഞ്ഞിവേര്, ശിഗ്ര,ടമുരി ങവേര്തെലി, 

ഉഷണംേ.കുതമുഭക്. ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം, ക്ഷാരം--ച൪'ക്കാരം, ഹിംഗുച 

കായം. ഇവ മേമ്പോടിചേത്തു സേവിക്ക. അര്ശസ്സ്, പ്പീഹംവ്, ഗുന്മം, അഗ്നി 

മന്ദ്യം, അഫ്ലീലം ആനാഹം, വാര ശൂല, കഫതശ്രുല, മഹേദേരം ഇവയെ ശമി 

പ്പിക്കും. 

൧൫൦. പലാശത്വഗാദികഷായം. 

ത്വചാ പലാശവൃക്ഷസ്യ കഷായോ വിധിനാ തൃതഃ 
സനാളികേരജക്ഷിരഃ സദ്യഃ ശൂലമപോഹത. 

പലശേവൃക്ഷത്വക”.പ്ലാശിന്തെലി കഷായവച്ച തേങ്ങാപ്പാല് ചേത്തു സേ 

വിക്ക. ഉടന് വേദനകഠം ശമിക്കും, 

൧൫൧൧. ഏരണ്ഡവില്വാദികഷായം. 

ഏരണ്ഡവില്വബ്ദഹതിദ്വയമാതുളുംഗ- 
പാഷാണഭിതാത്രികടുമൂലകൃതഃ കഷായഃ 

സക്ഷാരഹിംഗുലവണോരുബുതൈലമിശ്രഃ 
ശ്രോണ്യംസപ്ൃഷ്ടഹ്ൃദയസ്ത്നരുക്ഷു പേയ। 



കഷായയോഥഗ്ോറം ൩൯ 

എരനണ്ഡംടതആ വണക്കി൯വേര്ം വില്വം ശ്രവഭവേര്ം ഹ യീദവയം ചെ൨ 

വഴു മിനവേരും വെണ്വഴുതിനധവേരും, മാതൂളൂ.ഗം്േയാളിമയേള.ക്കാ (ഉവമ്ബഴം) 

ത്തോട്ട്ം പാഷാണഭിത്ത്  കല്ലര്വഞ്ചിം ത്രികടുക് 5 മുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി. 

മൂലം--മുല്പരിക്കിഴങ്ങു”. ജവ കഷായംവച്ചു'; സക്ഷാരഹിംഗുലവണോരുഒ തൈല 

മിശ്രഃ-ചവക്കാരം, കായം, ഇന്തുപ്പ്, ആവണക്കെമ്്്റ ഇവ മേമ്പോടിചേത്തു നിള 

ക്കം അരക്കെട്ട്, തോം, മുതുകു, ഹദയം, .്ത്ൂനം ഈ സ്ഥാനങ്ങളിച്ുക വേദന 

കഠം ശമിക്കും. ഈ കഷായം വാതഘ്ലമാണ്: ₹ 

൧൫൨. പ്പാശി൯തോലാദികഷായം 

ആവനാലിനൊടു രണ്ടുമിക്രമാല് 
പ്പാശുതോലൊടു പുനന്നവൌഷധാല് 
ക്രവകൊണ്ടു കുടിനീര കുടിക്കില് നോ_ 
വാശ്തു പോം പടുവുമിട്ടു ഗുന്മിനാം. 

പ്പാശി൯തോല് കഴഞ്ച് ൬൦ പുനന്നവം--തമിഴാമവേര് കഴഞ്ച് ൪, ഒരുഷധം: 
കുക്ക്, കഴഞ്ച് ൨. ഇവ കഷായംവച്ച് ഇന്തുപ്പു മേമ്പൊടിചേത്തുു സിക്ക, ഗുദ്മ 
ജുമാ൮) വേദനകഠം ശമിക്കും. 

൧൫൩. പാച്ചോററിക്രവളാദികഷായം. 

പാച്ചോററി ക്രവളം യദഡ്റി ചെവുതേക്കെള്ളു തൈഃ ശൃതം 
നീര് കുടിക്കില് മുഗാക്ഷീണാം വയററില്കത്തുപോയിട്ടം 
പാച്ചോററിവേൾ, ക്രവളവേര്, ഇരട്ടിമധുരം, ചെയതേക്കിന്3വേര്, എള്ളു” ഇവ 

കഷായ വേച്ചു” സേവിക്കം സ്്രീകഠംക്കു ഗുന്മജമംയ വേദന ശമിക്കും. 

മഹോദരത്തിനു" 

൧൫൭൫. ദശമൃലപഞ്ചകോലാദികഷായം. 

ദശമൂലപഞ്ചകകോലത്രിഫലാദത്തീത്രിവൃത്സിദ്ധാം 
തോയമശേഷം ക്ഷപയേത: ജഠരാണ്യപി ജാതപാഥാംസി 

ദശമൂലം ക്രവഭവേര്, കുമ്പിളിന്വേര്൪, പാതിരിവേര്, പയ്യാഴാന്തവേര്, മുഞ്ഞ 
വേര്, ഓരിചവേര്, മൂവിചവേര്, ചെവവഴുതിനവേര്, വെണ്വഴചതിനവേര്, ഞെരി 
ഞ്ഞില്ം പഞ്ചകോലംടകട്ടേമുളകിന് വര്, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്യ കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ് , 
തിപ്പലി, ചുക്ക് ത്രിഫലാടയ്യിഫലത്തേട്ട്", ദന്തിനാഗടന്തിവേര്. ത്രിവൃത് _ 
ശിവത, ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം മദഹാദരത്തെ മുദകോദരം ആയ അവസ്ഥയിലും 
ശമിപ്പിക്കും. 

൧൫൫. നികുംഭകംഭാദി കഷായം. 

നികുംഭകുംഭത്രിഫലാഗവാക്ഷീ_ 
സ്നുക്തില്വകൈഃ കല്പിതമംബുപീതം 
സഹേമമദുശ്ധം സകണം വിരേകാല് 
ജയത്തൂദാവത്തമഹോദരാണി 

നികുംഭം നാഗദന്തിവേര്ം കുഭം ടത്രികോല്ലക്കൊന്ന, 
ത്തോട്, ഗവക്ഷോീംകാട്ടവെള്ളരിവേര് 
സ് നുക്ടകള്ളിവേരം തില്വകംടകമ്മടി 

തൂരിഫലടത്രിഫച 
(നീലശംഖ,വുഷ്യുവേര് എന്നു മതാന്തരം) 
ഹേമമു ;്ധൂ ടോഏൃരുമക്കള്ളിവേരം കുണ: 



ര്റ സഹസ്രയോഗം 

തിപ്പലി ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം സേവിച്ചാല് മലശോധനവരുത്തി മഹോ 
ദരവും മുദാവത്തവും ശമിപ്പിക്കും, 

൧൫൬. തമിഴാമാദികഷായം 

തമിഴാമ കടുക്ക കൊന്നത൯ തോല് 

ചിരവില്വത്തളീ൪ ചുക്കു ചുണ്ടവേരും 

ഇവകൊണ്ടിയലും കഷായപാനാല് 

വിടകൊണ്ടീടുമുടന് മഹോദരത്തി. 

തമിഴാമവേതു, കടുക്കാത്തോട്”, കൌന്നവേര്തൊലി, ആവില് ത്തല, ചുക്കു”, 

ചുണ്ടവേര് ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിച്ചുശീലിച്ചാല് മഹോദരം ശമിക്കും, 

പാണ്ഡുവിന് 

൧൫. പുനന്നവാനിംബാദികഷായം. 

പുനന്നവാനിംബപടോലതശ്തണ്ണി- 

തിക്താമുതാദാര്വ്യഭയാകഷായഃ 

സര്വാംഗശോഫജ്വരകാസശശൂല.- 

ശ്വാസാന്വിതം പാണ്ഡുഗദം നിഹന്തി. 

പുനന്റവാ-തമിഴാമവേൾ നിംബംംറേപ്പിന്തെംലി പടോലം ശുണ്ണീം. 

ചുക്ക” തിക്ത--വുത്തരിച്ചുണ്ടവേ൪ (്രിരിയാത്തു” ഇതിനുപകരം സ്വീകരിക്ക) 

അമുതു" ദംവീ_മരമഞ്ഞഠം6തലി അഭയാ കടുക്കാത്തോട്ട് ഈ കഷായം 

സവംംഗങ്ങളിലുമുള്ള നീകകെട്ട്, ജപരം, ചുമ, വേദനകഠാ, വലിവു” ഇവയോടുക്ര 

ടിയ പാണ്ഡുരോഥാടത്ത ശമിപ്പിക്കും, 

൧൫൮. വാശാഗുള പച പ്യാദികഷായം 

വാശാഗുള,ൃചി ത്രിഫലാ കട്വീഭൂനിംബനിംബജഃ 

ക്വാഥഃ ക്ഷൌട്രയുതേ ഹന്തി പാണ്ഡുപിത്താസ്രകാമിലാഃ 

വാശാ- ആടല്ോേടകവേ൪ ഗളംചിചിഠഠമൃകു് ത്രിഫല ത്രിഫലത്തോട്” 

കടവീ_പലകപ്പയ്യാനി (ഏലത്തരി ഏന്നു മതാന്തരം) ഭൂനിംബംട:പുത്തരിച്ചുണ്ട 

വേര് ഗിംബം-വേല്പി൯തെലി ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം തേന്ചേത്തു സേ 

വിക്ക. പാണ്ഡ, രക്തപിത്തം, കാമില ഇവ ശമിക്കും. 

൧൪൫൯. പര്വ്വികാദ്രകാദികഷായം 

പിത്തപാണ്ഡുവിനു പവിക്ഷദ്രകം മുത്തിളോടപി കരിന്തകാളിയും 

ഇത്ഥമുള്ള ഖളമേവ കട്ടുകൊഠംകസ്ത്വയോളിതിലതോപി വാ ഖളം 

പവികം_.വയമ്പു", ആദ്രകംഇഞ്ചി. മുത്തി ഠം വെളു. ത്തകട അത്ം കരിന്ത 

കാളിചംകരിംകടങ്ങന, ഇവ മോരില് മക്കുടിയാക്കി സേവിക്ക, ഇരുനുഭസ്ത്രം, ക 

യ്യോന്നി, ഏമൂമു” ഇവ മേല്പ്രകാരം മുക്കടിയക്ക സേധിക്കയുമാം, പിത്തപഠണ്ഡു 

ശമിക്കംം 



കഷായയോഗക്ങറം ത്ഥ 

൧൬൦. വ്വേ ഷാദികഷായം 

വ്യോഷാജമോജതമിഴാമകരിമ്പിരുമ്പു റ 

പത്വ്യാബലാ പുളിഞരമ്പു പുരാണകിട്ടം 

ജംബീരപക്വനിശവജുലതാത്രിപാദി 
തച്ചിട്ട തക്രമുഷിതം വിനിഹന്തി പാണ്ഡും 

വ്യേഷേംകുക്കു മുളകു തിപ്പലി. അജമേേ ൭൪൯൬. മോദകം, തമിഗാമവേര് 

കരിന്മു, തുരുന്മുപിടിച്ച ഇരുന്മു, പത്ഥ്യാ-കടുക്ക, പുളിയിലഞരന്മു”, ചെറനാര 

അ, നിശടമഞ്ഞം, വജ്റലതാ_-ചങ്ങലംപരണ്ട. ത്രിപാദിടനിലം പരണ്ട (ചെറ 
പ്പള്ളടി) ഇവ ചതച്ചു മോരിലിട്ടുവച്ചു, ഒരുദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം പുരാണകിട്ടഭസ്തം 
ചേത്തു കുറേശ്ശെ സേവിക്കും പണ്ഡു വളരെ വേഗത്തില് ശമിക്കും. കരിമ്പിരു 
മ്പാദടികഷായം ഇതിലെ മരുന്നകഠം ക്വാഥമാക്കുന്നതാണു്. അതിലും പുരാണകിട 
ഭസ്തം (മണ്ഡൃരഭസ്തും) ചേത്തു സേവിഥറെം. പ്രായേണ കഴിമ്മപിരുമ്പാദി വലുതും 

ചെവതും താരതമുപ്പെടുത്തുമ്വോോം ഗ്രന്ഥഭേദം അനസരിച്ചും പാരമ്പയ്യുമനുസരില്പം 
വിധാനഭേദഅഠം ഉണ്ട്, 

കഠമിലഷയ്ക്കു 

൧൬൧. വാശാഗുളൂ ചിയഷ്റ യാദികഷായം 

വാശാശുളൂ ചിയ്ഠ ച്രാഹ്വാകുതകാമൃതവാളകൈഃ 
സനിംബൈഃ കാമിലാം ഫന്ധ്യാത് ക്വാഥഃ ക്ഷയ്്രാജയസംയുതഃ 
വാശാടആടലേടേകവേരു, ഗുഴംചിടചിഠറമൃതു് യഷ്കയഹ്വംട ഇരട്ടിമധുരം. 

കതകംടതേററാമ്പരല്, വാളകം ഇരുവേലി. നിംബംടാവേപ്പി൯തൊലി, തവ 
കഷായംവച്ചു തേനും നെയ്യും മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക. കാമില ശമിക്കും, 

൧൬൨. നിംബത്വഗാദികഷായം 

നിംബത്വക്ത്രിഫലാപടോലരജനീവാശാമൃതാശാരിബാ 
ശ്യാമാതാമലകീപലംകഷബലാനീലിസ്ഥിരായദ്ഠിഭിട 
സിദ്ധോ മാക്ഷികപിപ്പലീഗിരിജതുപ്രക്ഷേപണാത്സംസ്തതഃ 
ക്വാ കുംഭഹലിമകം പ്രശമയേത' ഭിന്നന്ദിനൈഃ പഞ്ചഷൈഃ 

നിംബത്വക്വേപ്പി൯തെംലി, ത്രിഫ്മലം-ത്രിഫലത്തോട്ട്. പടവലം, രജനി. 
വറട്ടുമഞ്ഞൊം. വാശാംതആടലോടകവേര് അമൃത.ചിഠറമൃതു” ശാരിബം_നവനീണ്ടി 
ക്കിഴങ്ങു, ശ്യഠമ_ നികോല്പക്കൊന്നം പലംകഷചകമിഴിന്വേര് ബലാടകവന്തേം 
ടിവേര്. നീലീ_ അമരിവേര് സ്ഥിരാംരിലവേ൪ യഷ്ടി 5 ഇരട്ടിമധുരം ഇവകൊണ്ടു 
ണ്ടാക്കുന്ന കഷായം മാക്ഷികപിപ്പലീഗിരിജതുപ്രക്ഷേപണതത്_ചെവതേന്, തിപ്പ 
ലിപ്പെടി, കന്മദം ഇവ പ്രക്ഷേപണം (മേഖൊടിുത്തൃക്കി ചേത്തുസേവിക്കു; കംഭകാ 
മില ശമിക്കം, 

൧൬൩. യദ്ഠീവാശാദികഷായം 
യഡ്ലീവാശാമൃതാവാളകകതകഫരൊൈരിക്ഷുഗോക്ഷുരയുകൈത 
രെട്ടൊന്നാകും കഷായം പുലരി പിബതു തത് കാമിലാകാലനെമ്പൃ 

യഷ്ടി--ഇരട്ടിമധുരം വാശാത്ആടലോടകഴവരു: അ മൃത.ചിററമൃതു” വാളകം. ഇരുവേലി കതകംംതേററാച്ചരല് ഹഠംടപച്ചനെല്ലിക്ക ഇക്ഷുംകരിന്മു" 



ര്൨ സഫസ്റ്രയോഗം 

ഗോക്ഷ്യരം.ഞ്ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ കഷായം വച്ചു” ഏട്ടിലെന്നോക്കി പിഴിഞ്ഞര! യ 

അതിരാവിലെ സേവിക്കം കാമല ശമിക്കുംം 

൧൬൫൪. താവതാവലാദി മുക്കുടി 

താവതാവലു നിലംപരണ്ടയും കിഴാഫലാമലകമുത്തി തൈഃ സമം 
മോരില്മുക്കുടിപകല്ക്കുടിക്ക പാല്ക്രട്ടി രാത്രിയിലുമുന്ക കാമിലി 

താര്താവല് വേര് നിലം പരണ്ട: ചെവപ്പുള്ളടി. കീഴ്ഫലാമലകംംകി്ഴാനെ 
ലവി. ആമലകം വച്ച നെല്ലിക്ക. മുത്തിഠം.കുട ങ്ങല് ഇവ സമം മോരില് അരച്ചു 
കലക്കി മുക്കുടി (ഖഭം) തആആക്കി പകല് സേവിക്ക. കാമില ശമിക്കും. കാമിലാരോഗി 
രാത്രി പാല്ക്രടി ഉണ്ണുകയുംചെയ്ക. 

ശോഫഫത്തീനു* 

൧൬൭൫. പത്ഥ യാപുനന്നവാദികഷായം 

പത്ഡഥ്യാപുനന്നവനിശാകണമൂലവഫ്നി- 

ചിത്രാബ്ജീരകസുരദ്രമമാഗധീനാം 
ക്വാഥം പിബേത' ശ്വയഥു ദണ്ഡധരാത്തജിവോ._ 

പ്ൃൃത്തിഷ്ടതേ ശിവസമാശ്രിതബാലതുല്യഃ 

പത്ഥ്യകടുക്കാത്തോടട്. പുനന്നവം--തമിഴാമവേരും നിശംംവഠട്ടുമത്തെ0ം 
കുണാമൂലം _കാട്ടതിപ്പുലിവേ ൪, വഹ്നിംകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്. ചിത്രടത്തുവണ 

ക്കി൯വേര്, അമ്മൂം മുത്തങ്ങാ, ീരകം. സുരദ്മം ദേവതാരം മാഗശിടചെറ, 

തിപ്പലി, ഈ കഷായം ശോഫം (നീരുംവിഒര് ച്ചയും മറവമുള്ള രോഗം) ശമിപ്പിക്കും, 

൧൬൬. ചുക്കുചുണ്ടാദികുഷായം 

ലുക്കു ചുണ്ട കടലാടി സതൂവാ നാലുമായവകഴഞ്ചിവകൊണ്ടു 

അദ്ധാവില്പതഴുതാമകഷായം ഹന്തി ശോഫമപി സംഗവും വിശഃ 

കുക്ക്, ചുണ്ട.പൃത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, കടലാടിവേര്, കൊടിത്തുവവേരു ഇവ 

മന്നരക്കഴഞ്ചുവീതം, അങ്ധാവില്വതമിഴറമംക്രവളവേരും .തമിഴമവേരുംക്രടി ൬ 

കഴസ്തു"ം ഈ കഷായം ശോഫത്തെയും മലബന്ധതതയും ശമിപ്പിക്കും. വീച്വ 

ശബ്ദത്തിനു പലം എന്നത്ഥമുമഭതിനാലും അഭ്ധാവില്വത്തിനു്” അരപ്പലം തമിഴാമ 

വേര്മാത്രം ചേക്കണമെന്ന ചില വ്യാഖ്യാ തരക്കന്മാരും, ചില വൈദുന്മാരും പ്രയോ 

കാക്കു ഓയിട്ടുണ്ടു്. ഒചിയ്യമനുസരിച്ചു”, ആവിധത്തിലല്ല വേറെയും മാറഠങ്ങറം 

ദരാഗാവസ്ഥാനുസരേം ഈ യോഗത്തിലും മറമ യോഗങ്ങളിലും ചെയ്യുമറേദളതു 

കൊണ്ടും, ഫലപ്രപ്ചേ। യെപ്പററി വാദിക്കാന് തരമില്ലെങ്കിലും തരവളവേര്ക്രടിത്തന്നെ 

യാണു രിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതു്. 

൧൬൭ പനവിരലാദി ഭസ്തക്കഞ്ഞി 

പനവിരല് കടലാഭി ചുള്ളി രംഭാ 

ഭസിതസമേന ജലേന പാലിനാലും 

അഴകിയലിന കുഞ്ഞെ! ഹന്തി ശോഫം 

ഫരിഫരയോരിവ കന്മഷം പ്രസാദ 



കഷായയോഗങ്ങറം ൪൩ 

പനുവിരല് ൭ പനവാഴയ്ക്കു (പനംപവു'. ചില ദേശങ്ങളില് പനവിരല് ഏന്നു 
തന്നെ പേരുപറയും) കടലാടി സമൂലം, വയതചളല. രംഭംകദളിവാഴമാണം ഇവ 
വവത്തു ഭസ്ുമാക്കി കലക്കി അരിച്ചു വെള്ളമെടുത്തു സമം പാഠല് ചേത്തു കത്തെ റെ 
ചു കുടിക്ക. വിഷ്ണ്ുവിന്െറയും ശിവന്െറയും പ്രസാദം പാപങ്ങളെ എന്നപോലെ 
ശോഫത്തെ നശിപ്പിക്കും. 

൧൬൮. ആവിത്തോലാദി ഭസ്തക്കഞ്ഞി 

ആവിത്തോല് കടലാടി ഭന്തി തപനം ചിത്രാ വയല്ചുള്ളിയും 
ശമ്യാകത്തൊചി കള്ളിലേര് പനവിരല് സ്നുഫ ൃഗ്രവും രംഭയും 
ഏതതരു ഭസ്തജലേ യവാഗുവിഹിതാ പാലോടുമോരോടുതാന് 
ക്രട്ടിട്ടാശു നിഹന്തി ശോഫമഖിലം ഗുന്മോദരാദീനപി 
ആവില്തൊലി, കടലാടി സമൂലം, ദന്തി നാഥാദന്തിവേര്ം തപനംപുരു 

ക്കിന്വേര് (സമൂലവുമാം) ചിത്ര--ആവണക്കി൯വേര, വയല് ചാഒളിം ശമ്യകത്തൊ 
ലി_കൊന്നത്തൊലി, കള്ളിവേര്ംകമ്പിപ്പാലവേരു“, പനവിരത്ടപനവാഴേയ്കം 
സ്നഹൃഗ്രംകള്ജിക്കഴുത്തു. രംഭകദകളിവംഴമംണം. ഈ മരുന്നുകഠം വവത്തു ഭസ്ത 
മാക്കി വെള്ളത്തില് കലക്കി തെളിച്ച് ഉന്യാഠിയെടുത്തു അതോടുക്രടി മോരോ പാ 
ലോ ചേത്തു കത്ഞിവെച്ചു കടിച്ചാല് എല്ലാ ശോഫങ്ങളും ഗുന്മരോഗഗവും മഹോദരം 
മുതലായവയും ശമിക്കും, 

൧൬൯. ഗോക്ഷുരാദ്രകാദി കഷായം 
ഗോക്ഷുരാദ്രകവഷാഭൂപത്ഥ്യാദാരുമഹരഷധൈഃ 
സരസോനേക്ഷുരൈഃ സിദ്ധം തോയം ശോഫാചഹം പരം 
ഗോക്ഷ്യരം ഞെരിഞ്ഞില് ആര്ദ്രകം_.ഇഞ്ചി, വര്ഷാഭ_തകിഴാമദവരു്. പ്പ, 

തവ്യാ കടുക്കാത്തോട്, ദുരുദേവതാരം. മഹരഷയധം ചക്ക്, രസേനം വെള്ളൂ. 
ഒള। ഇക്ഷുരംടവയല് ചുള്ളി ഇവകൊണ്ടുമ്ള കഷായം ശോഫ്ത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧0. പത്ഥ ൮ ാപുനന്നവാദികഷായം 
പത്ഡഥ്യാ പുനന്നവ കണാ കണവേര് പകന്നാ 
ചുക്കംബുജീരകസുരമ് പൃരയ്യുചഛതണ്ടാല് 
വയ്ച്ചും കഷായമിതു വീക്കമറെക്കെടുക്കും 
തത്രാദ്ധവിക്വമിരവോടു പിബേത” കഷായം. 

പത്ഥ്യാടകടക്കാത്തോട്ട”ം പുനന്റവംതമിഴാമവേ൪ കണം ടേതിപ്പലി. കണ വേര്ടകാട്ടതിപ്പലിഴവര്, പകന്നടത്രി 'കറല്പക്കൊന്ന ചുക്ക്, അംബു ഇരുവേലി ഖിരകംം സരദൂ-ദേവതരരം. ചുരത്തണ്ടു് ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം സേവിക്ക. ശോഫഹ്മം ശമിക്കംം ഈ കഷായം പകലും, രത്രി ൧൬൬-ഠ൦യോഥം (മൃക്കുകൃണ്ടാദി) കഷാ യവും സേവിക്ക. 

൧ഥെ.. പടോലദാവ്യാദി കഷായം 
പടോലദാവിപിചുമന്ദതിക്താ- 
ത്രായന്തികായഷ്ഠിവൃഷാംബുയുക്തം 
ജലം വിസപ്ല്യം വിനിഫന്തി ധാത്രീ. 
പടോലമുസ്തൈശ്ച തൃതാംബു തദ്ധ്യത' 



ര്ര് സഫ്സ്രയോഗം 

പടോലംട-പടവലം, ദാവീടമരമത്തെംതൊലി , പിചുമന്ദംടവേപ്പിന് തൊലി 
തികുതാടപുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്. ത്രായന്തികാംബ്ുഹ്മി. യഷ്ടിം-ഇരട്ടിമധുരം, വൃഷാ_ത്ത 
ടലോടകദവര്, അംബു. ഇരുവേലി ഇവകൊണ്ടു ണ്ടാക്കുന്ന കഷായവും, ധാത്രിടനെ 
ല്പിക്കാത്തോട്”, പടവലം, മുസ്തൂംംമുത്തങ്ങ ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായവും വിസര്പ്പുത്തെ 
ശമിപ്പിക്കും, 

൧൨൨. മുസ്താരിഷ്ടാദികഷായം. 

മുസ്താരിഷ്ഠപടോലദാരുരജനിദ്രാക്ഷാബലാനാഗരൈഃ 
തരായന്മ്യൂല്ലലധന്വയാഷധനികാഭൂനിംബസേവ്യാംബുഭിഃ 
ത്രേഷ്യാനിംബകക്രലകൈശ്ച സകണൈസ്റ്ിദ്ധാഃകഷായാ മരുത് 
പിത്തശ്ലേഷ്ടവിസപ്പുദപ്പശമനാഃ പ്രോക്താസ്രയാസ്ക്േ ക്രമാത്. 

(൧) മുസ്തമുത്തങ്ങ. അരിഷ്ടം--വേപ്പിന്൯തെൊലി, പടവലം ദാരു ദേവതരേം. 
രജനിടവഠട്ടുമഞ്ഞെ€ം ദ്രാക്ഷാടടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ബലാ--കുവന്തോട്ടിവേര. ന്ഗേ 
രം കുക്കു” ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായപും. (൨) ത്രായന്തിടടബ്ബഹ്മി, ഉല്ലലം-.ചെങ്ങ 
ഴിനീര്ക്കിഴങ്ങു് (കരിംക്രവളം) ധന്പയാഷംകൊടുത്തുവവേരു. ധനികാടകെര 
ത്തമ്പാലരി, പ സേവ്യയം രാമച്ചം അംബു ഇരുവേലി 
ഇവകക്ടാണ്ടുള്ള ത്തഷ്യായവും. (൩) ശ്രേഷ്യടേ ത്രിഫലത്തോട്”: നിംബംവേപ്പിന് 
തൊലി കുക്രലക൦_പടവലം കണതിപ്പലി ഇവ കാണ്ടുള്ള കഷായവും വിബര്പ്പ 
ത്തെ ശമിപ്പിക്കും, ഇതില് ൧-൦ ൦കഷായം വാതവിസര്പ്പ ത്തിനും, ൨ പിത്തവിസര്പ്പ 
ത്തിനും, ൩ കഫജമായ വിസര്പ്പുത്തിനും നന്നു്, 

൧൫൪൩.. കുളകാദികഷായം (ഗണം) 

കുളകവൃഷകിരാതാരിഷ്ടതിക്താക്ഷപത്ഥ്യം. 

മലകമലയജാനാം കാശികാഡ്മഃ കഷായ? 

സകലഗദസമൂഹം ഹന്തി വീസപ്പ്മുഗ്രം 

ജവരവമിവിഷദാഫഭ്ാന്തിതൃഷ്ണാരുജാദ! 

“സകലഗദസമുത്ഥംാ എന്നും, “ശ്വയഥുദവഥുദാഹഭരാന്തി? 

ഏന്നും പാഠാന്തരം. 

കള കം. ൨.ടവലത്തണ്ടു”ം വൃഷം-ത്ൃടലേോടേകവേര് കിരാതം പുത്തരിച്ചുണ്ട 

വേര് (്രിരിയാത്തു് എന്നം പക്ഷം) അരിഷ്ടം വേപ്പിന്൯തൊലി. രിക്തംടകടുകരോ 

ഹിണി., അക്ഷം_താന്നിക്കാത്തോട്ട് പത്ഥ്യാട കടുക്കാത്തോട്. തആമലകം-നെല്ലി 

ക്കാത്തോടു”. മലയജംടചന്ദനം ഇവ കഷായംവച്ചു' ഗുല്ഗുലു, (൧൩൪-0൦യോഗ 

ത്തില് പഠഞ്ഞപചോലെ! മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിയ്കു. വിസര്പ്പം ശമിക്കും, റിസര് 

പ്പും അനബന്ധിയംയ ജ്വരം, ഛര്ദി, ചുടടുനീറഠരു, ഭൂമം, തണ്ണ്ീരദാഹം മുതലായ 

വയും ശമിക്കം. 

൧൭൪. ഇന്നാറിയാദി കഷായം 

നന്നാറി കളിരുശീരീയദ്ലീമധുകോം,/'ബുജസൃ കിഞ്ജല്ലം 

മഞ്ചട്ടി മഞ്ഞറം പത്ഡഥ്യാസ്ത്റേമീ വീസപ്പ്യശാന്തയേ ശസ്ത്രാഃ 

നന൩ാഠി_നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു കുളിര്-ചന്ദനം. മുശീരിട്ടരമേച്ചം. യഷ്ട്രീമ 

ഗുകം-ം ഇരട്ടിമധുരം ടം അംബുയകിഞ്ജല്ലംതാമരയല്ലി. മഞ്ച ടിമഞ്ചടിപ്പെടി 

മഞ്ഞ ഠാട-വറട്ടുമഞ്ഞെ ഠം, പത്ഥ്യ കടുക്കാത്തോട്” ഇവ കഷയേംലള്ു സേവിച്ചാല് 

വിസര്പ്പങ്ങഠം ശമിക്കും. 



ച 

കഷായയോഗങ്ങറം ൪൫: 

൧൭൫൭. ചൃണ്ടതഴുതാമാദികഞ്ഞിക്കഷായം 

വുണ്ടതമിഴാമശ്തണ്ണീദുരാലഭാപാചിതേന തോയേന 
സിദ്ധാ കഞ്ഞിത്തെളിരപി വീിക്കത്തെയൊക്കെ വെല്ലമക്ഷണമേ 

പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, തമിഴഠമവേര്, ശുണ്ണീ ചുക്ക്. ദുരാലഭാംകൊടിത്തുവവേര് 
 ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായത്തില് കഞ്ഞിവച്ചുകുടിച്ചാല് വീക്കവും വിസര്പ്പവും. 
ശമിക്കം, 

മസുരിക്കു് 

൧൭൬. ജീവന്ത്യാദി കഷായം 

ജീവന്തിഫിരിബേരികാത്രിഫലികാവാശാമുതാശാരിബാ_ 
ശുണ്ണീയഷ്ഠിപയോദചന്ദനപപടോലോശീരനിംബൈ?ഃ ശൃതഃ 
നിദക്വാഥോ/ഷ്്മശോഷിതോ മധുഗുളപ്രക്ഷേപണാത്സംസ്തൃതഃ 
പിതശ്ചവേത? ജ്വരിതേന തസ്യ പിടകോല്ലത്തേഃ പ്രസംഗ? കുതഃ 

ജീവന്തിടഅടപൊതിയന്കിഴങ്ങു. ഹിരിങ്ചേരികടേ ഇരുവേലി; ത്രിഫലി കാ. ത്രിഫലത്തോടു”, വാശആടലോടകവേര്, അമൃതംചിററമൃതു്, ശാരിങാക: നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു ശുണ്ണിട കുക്കു. യഷ്ടി_എരട്ടിമധുരം. പയോദംടടമത്തങ്ങം ചന്ദനം, പടവലം, ഉശീരംരാമച്ചംം നിംബംവേപ്പിന്തൊലി, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു് എട്ടിലൊന്നക്കി പിഴിത്തരിച്ചു തേന്, ശക്കര (പഞ്ചസാര) ഇവമേഖ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കം മസൂരി ഉത്ഭവിക്കയില്ല. ആരംഭത്തില് പഠിവരു മ്വോഠംസേവിക്കു; ശമിക്കും, ഈ കഷായം വിദ്രധിമുമലായ വായയും പഴുക്കാന്ത്തുരം ദിക്കമ്പോഴുണ്ടകേന്ന ബ്വരത്തേയും ശമിപ്പിക്കും. പിടകകഠം പഴുക്കാതിരിക്കാനും തജ്ജന്യ ങ്ങളായ പീഡകഠം ശമിക്കുന്ന മിനുംക്രടി ഈനു കഷായം ഫലപ്രദമാകുന്നു, 

൧൭ ശൃുണ്ണിീബലാദികഷായം. 

ശുണ്ണീബലാനിംബപടോലകഷ്ലൈഃ 
സധാന്പയകൈഃ സാമലകൈഃ സമുസ്റൈഃ 
തൃതഃ കഷായോ വിനിഹന്തി പാനം 
ന്മസൂരികാമദ്ടവിധാം മധൂഡധഃ 

ശുണ്ണിടചുക്കു്. ബലാ.-കുവന്തോട്ടിവേര്, നിംബം-ടവേപ്പിന് തൊലി, പടവലം കുവ്യംടവെള്ളക്കൊട്ടം. ധാന്യകം -കൌത്തമ്പാലരി, ആമലകംടടഒനെല്ലിക്കാഃത്താട്ട", മുസ്തു മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങ് ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കേനു കഷായം ,ഏട്ടവിധമായ മസൂൂരിക ളേയും ശമിപ്പികും. തേന് മേമ്പൊടിച്ചേത്തു സേവിക്ക, 

൧൨൮. ധാത്രിചന്ദനാദികഷായം (പാഠനയോഗം?) 
ധാത്രീചന്ദനമൃവാരുബീജം ഗുഞ്ജാഫലം സിതം 
പിബേത്തണ്ഡുലതോയേന നോത്ഭവന്തി മസ്ൂരികാഃ 

ധാത്രി_നെല്ലിക്കത്തോട്ട, ചന്ദനം, ഉറവാരുബീജം..വെള്ളരിക്കുരു. ആംഫലംടവെളു.ത്ത കുന്നിക്ുരും ഇവ കാടിയില് അരച്ചു സേവിക്ക, ഞുവീതം, കാടി ഒന്നരത്തുടം) മസ്മൂരി ഉത്ഭവിക്കയില്ല, 

സിതംഗു 

(മുക്കാല് കഴ 



രന സഹസ്രയോഗം 

൧൭൯. ദ്രാക്ഷാകാഷ്ടുയ്യാദികഷായം 

ദ്രാക്ഷാകാഷ്ടയ്യഖര് ജൂരപടോലാരിഷ്ഠവാശകൈഃ 
ലാജാമലകടുസ്സശൈഃ ക്വഥിതം ശക്കരാന്വിതം 
മസുരികാം പിത്തകൃതാം രക്തജാഞ്ച വിനാശയേത'. 

ദ്രാക്ഷാമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. കാഷ്യയ്യും.കുമിഴിന്വേരു”. ഖര്ജ്കരം ചിഠറീന്തല് 
വേര് പടവലം, അരിഷ്ടം വേപ്പിന് തൊലി വാശകംത്ആടുലോടകവേരു്. ലം 
ഇം-മലത്ം ആമലകംടനെല്ലിക്കാത്തോട്ട്” ദുസ്ഡുശ ംടകൊടുത്തുവവേരു, ഇവകെഠ 
ഒടു കഷായം പഞ്ചസരരചേത്തു സേവിക്കുക. പിത്തകോപംകൊണ്ടും രക്താകം 
പംകൊണ്ടുമുണ്ടാകുന്ന മസൂരിക ശമിക്കും. നം 

റ 

൧൮൦. പഞ്ചമൃലാദികഷായം. 

ദ്വേപഞ്ചമൂലേ രാസ്റ്റാ ച ധാത്ര്ൃശിരം ദുരാലഭാ 
സാമൂതം ധാന്യകാ മുസ്തം ജയേദ്വാതമസുരികാം. 

ദ്വേപഞ്ചമൂലേടരണ്ടു പഞ്ചമൂലങ്ങം, ക്രവള.ം, കുമിഴ്, പാതിരി, പയ്യാഴാന്ത, 
മുഞ്ഞ, ഓരില, മൂവില, ചെവവഴുതിന, വെംവഴുതിന ഇവയുടെ വേര്, ഞെരി 
ഞ്ഞില്. രാസ്റ്റാ--ചിഠറരത്തം ധാത്രീ--നെല്ലി ക്കാരത്തോട്ട്. ഉശീരംകടരാമച്ചം 
ദുരാലഭാടകൊടിത്തുവവേരു്. അമൃതംചിറഠമൃതു്. ധാന്യകാടകൊത്തമ്പാലരി 
മുസ്താട മുത്ത അഭ ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം വാതമസ്ദരികയെ നശിപ്പിക്കും. 

വിസ്ഫോടത്തിനു" 

൧൮൧. ചന്ദനപര്പ്പുടകാദികഷായം. 

ചന്ദനപര്പ്പുടകാമുതവ ല്വീസേവ പ്യജലാംബുദധാന്യ കസിദ്ധം 
പുഷ്ട,രമുഗ്രവിദാഹവിമിശ്രം സ്ഫോടമശേഷമപോഥതി സദ്യഃ 

ചന്ദനം, പര്പ്പടകപ്പല്ല്ം അമൃതവല്പി ചിറഠമൃതു്. സേവ്ൃം-രാംമ്വം. 

ഞ്ടുണ്ടാക്കിയ പുഷ്ടരംകഷായജലം ഉറംപ്പഴുക്കോടുകൂടിയ(വിദാഹം) വിസ്ഫഹേടേ 

ത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൮൨, നിംബാമൃതാബ്ദാദികഷായം. 

നിംബാമുതാബദധാന്യാകയാഷഭ്ൂനിംബപര്പ്പുടൈഃ 
വാശാവരാപടോലൈശ്ച ക്വാഥഃ സ്ഫോടഫര? പരം 

നിംബം--വേപ്പിന്൯തെലി. അമൃതാം--ചിററമൃതു്: അമ്മൂംടമുത്തങ്ങാം ധാ 

ന്യകം-കൊത്തമ്പാലരിം യാഷംം-കൊടിത്തുവവേരു”ം ഭനിംബംവുത്തരിച്ചുണ്ട 

വേരു് പര്പ്പുടം പര്പ്പടകപ്പുല്ല്. വാശാംആടലോംടകര്വരു വരംടത്രിഫല 

ത്തോട്ട്ം പടേോലം ഇവം൦കാണ്ടുള്ള കഷായം സ്ഫോടങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കം.ം 

൧൭൯-൦ ൧൮൦-൦ യോഗങ്ങം വിസ്ഫോടത്തിനും നന്ന്. 

൧൮൩.. അമൃതാരജന്യാടിക്ഷായം. 

അമൃതാരജനിനിംബയാഷരോഗഘ്യതോയദൈഃ 
പത്ഡ്യാധാത്രീവ്ൃഷൈഃ ക്വഠഥ9 ശീതപിത്തനിബര്ഫണഃ 



കഷായയോഗങ്ങറം ൪൭ 

തആമൂതേചിററമൃതു*: രജനി_.വറട്ടമഞ്ഞെ€-. നിംബംടാവേപ്പി൯തെലിം 
യാഷംട കൊടിത്തുവവേരും രോഗം വെള്ളക്കൊട്ടം തോയദംം-മുത്തങ്ങാം 

പത്ഥ്യകടുക്കാത്തോട്ട്”ം ധ്രീ--നെല്ലിക്കാത്തോട്ട്. വൃഷം-ആടലോടകവേ 

രു” ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം ശീതപിത്തത്തെ ശമിപ്പിക്കം. (മണ്ഡലാകൃതി കു 
വന്നു” മുദുവായി ചൊഠിച്ചിലോടുക്രടി ദേഹത്തില് തിണലടിക്കുന്നതിനെ ശീതപി 
ത്തമെന്ന പറയുന്നു.) 

൧൮൪. ആരഗ്വധാമൃതാദികഷായം. 

' തആൃരഗ്വധാമുതാപത്ഥ്യാഖദിരൈഃ കം പ്രസാധിതം 
ത്വഗ്വികാരഃകൂപിത്താത്തൈ$ പേയം ദേവൈയ്യഥാമൂതം 

ത്ൃരഗ്വധംടടകെന്നേവേര്തൊലി,ചിഠഠമൂതുു് പത്ഥ്യം--കടുക്കാത്തോു ഖദിരം 

കരി്അാലിക്കാതല് ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിച്ചാല് ത്വഗ്രോഗങ്ങളും അമുപിത്ത 
വും ശമിക്കും, ഇരില് അമൃതുമാത്രം ൬-കഴഞ്മും മറവള്ളവമുന്നുംക്രടി ൬-കഴഞ്ചുചേ 
ത്തും കഷായമുക്കുന്നതു വൃദ്ധവൈദ്യസസ്പ്യദായമാകുന്നു. 

കഷ്ടത്തിരു" 

൧൮൭. പടോലാദി(വ്ുൂക)ുകഷായം. 

പടോലത്രിഫലാരിഷ്ട ഗുളൃചീധാവനിവ്വഷൈഃ 
സകരഞ്ചജൈടൂ കഷായോയം കഷ്ടജിദ്വയജുകം സ്തൂതം 

പടവലം: തരി ലത്തോട്ട്* അരിഷ്ടച.വേപ്പിന്൯തെലി ഗുഭൂചിംചിഠഠമൃതു് ധാവ 
നീടചെവവഴുതിനവേരു, വൃഷം ത്ആടലോടക വേരു കരമ്ജേും പു്പിന്വേര്തൊലി 
ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം കുഫ്യ്യത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൮൬. ഖദിരാരിഷ്ണാദികഷായം, 

വഭിരാരിഷ്ടഗുളൂചിപടോലദാവീദുരാലഭാക്വാഥഃ 
കഡ്യാനാം വിനിഹന്താ ദൈതേയാനാം യൃസിംഹ ഇവ 

ഖദരംടകരിങ്ങാലിക്കാതല് അരിഷ്ടംവേപ്പി൯തൊലി. ഗുളംചിടചിാഠമൂതു 
പടേോലം, ദാവീടടമരമഞ്ഞ€ംത്തെലി ദുരാലഭ--കൊടിത്തുവവേരു ഇവകൊണ്ടുള്ള 
കഷായം കുഷ്ഠത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൮൭. കാകോദുംബരികാദികഷായം. 
കാകോദുംബരികാവേല്ലചന്ദ്രലേഖാശ്ൃതം ജലം 
പീതം പ്രധാവയേത' ശ്വിത്രം കഷ്യമരദുംബരം തഥാ. 

കാകോദുംബരികം പേയത്തിത്തൊലി വേല്ലംടവിഴാലരിക്കാമ്പു”. ചന്ദ്രലേഖ 
കാര്കോകിലരി ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷ്വായം ശ്വിത്രത്തേയും ഓദുംബരംഎസസ കഷ്ടുത്തേ. ്ുട ശമിപ്പിക്കും. 

൧൮൮. ഖദിരത്രിഫലാടികഷായം. 
ഖദിരത്രിഫലാനിംബപടോലാമൃുതവാശകൈഃ 
അഘ്കോയം ജയേത? കഷ്കണ്ഡുവിസംഫോടകാനപി, 



കം 

ര്൮ സഹസ്രയോഗം 

ഖദിരം--കരിങ്ങാലിക്കാതത്, ഗ്രിഫലത്തേംട നിംബംടടവേപ്പി൯തൊലി, പ 
ടോലം അമുതാംഅമുതു വംശകടത്തുടലോടകത്തിന് വേരു ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം 
കുഷ്ടം, ചെറിച്ചില്,, വിസ്ഫേോടേം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൮൯. ശ്ുന്ണു യാടികഷായം 

-- തുണ്ണിനിംബകിരാതതിക്തകകണാ പാഠാഹരിദ്രാദവയം 
ത്രായന്തി ത്രിഫലാമൃതാബാജകടുകാവാശാവചാവാക ചീ 
മഞ്ജിഷ്ഠാതിവിഷാദുരാലഭമഹാനിംബാഗ്നി ഷാഠംഗ്രന്ഥികാ 
വ്യാധിഘ്ലോഗജ ചിഭടാസകുടജാഭാര്ങാഗി സമുസ്തായവാഃ 
മുവാ ചൈവ പടോലപത്രസഹിതാ രക്തം തഥാ ചന്ദനം 
ശ്യാമാപര്പ്പുടശാരിബാകൃൂമിഹരാഗായത്രികാസംയുതഃ 
ഗോമൃത്രേണമഹാകഷായമരുണോല്ഭൂതം പിബേദ്യഃ പുമാന് 
തസ്യാഷ്ട്രാദശ യാന്തിനാശമചിരാല് കഷ്ഠാനി ദുഷ്ലാന്ൃപ്. 

ശുണ്ണിടചുക്ക് നിംബംടവേപ്പി൯തൊലി കിരംതതിക്തകടേപുത്തരിച്ചുണ്ടവേ 
. ര് കണടേതിപ്പലി പാഠ4പാടക്കിഴങ്ങ് ഹരിദ്രാദ്വയംമഞ്ഞള.ംമ്രമഞ്ഞ€ംതൊ 
ലിയും ത്രായന്തിടബ്രഹ്മി ത്രിഫലത്തോട്” ചിാറമൃതു് അബ്ജംടയാമരയല്ലി (നീര്ക 
ടമ്ചി ൯ വേര് എന്നും) കട്ട്കാ--കടുകരോഹിണി വാശാടത്തടലോടകവേരു വചാട- 
വയമയ്മു” വാകുചീം.കാര്കോകിലരി മഞ്ജിഷ്ഠാടമഞ്ചട്ടിപ്പെൊടി അതിവിഷാടഅതിവി 
ടയം ദുരാലഭാ.കൌടിത്തുവവേരു മഹഠനിംബം--തആയ്യവേപ്പി൯തെൊലി ഷഡ്ഗ്രന്ഥി 
_കാട്ടതിപ്പലിവേരു (കച്ചോലം എന്നും) വ്യാധി ഘ്ലംകെൌന്നവേര്തൊലി (കൊട്ടം 
എന്നം) ഗജചിര്ഭടാ--കാട്ടുവെട്ളരിധവേര് കുടജംടകടകപ്പുലയരി ഭാര്ങ"ഗിടചെവു 
തേക്കി൯വേരു മുസ്ലാം-മുത്തങ്ങാ യവംടയവധാനും മൂവാ.൦ പരുംകുതുമ്പവേരു, പട 
വലം പത്രം--പച്ചില രക്തചന്ദനം ശ്യാമാടത്രികോല്ലക്കെന്ന പര്പ്പടം പര്പ്പടക 

ല്ല ശരാരിബാ_നഠനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു കൃമിഹരം-വിഴാലരിക്കാന്പു ഗായത്രിടകരിങ്ങാ 
ലീക്കാതല് ഇവ ഗോമൂത്രത്തില് പചിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കഷായം ദുഷ്ടങ്ങളഠയ പതിനെട്ടു. 
തരം കുഫ്ഠുങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കം. 

പാങ്കിപ്പണ്ണിനു 

൧൯൦. പാവൃകഷായം (ചുക്കുംതിപ്പല്യാദ.) 

ചുക്കുംതിപ്പുലിയോടുനല്പമുളകും മുക്കാകരിഞ്ചീരകം 

ചൊല്ക്കൊണ്ടോരുവറട്ടുമഞ്ഞെളുലുവാ നല്പാവുമെന്നിങ്ങനെ 

ഒക്കെക്കൊണ്ടു കഷായമാക്കിനിയതം സേവിക്കിലന്നേകെടും 

മുഷ്ട്രംകാട്ടിഞെളിഞ്ഞുവന്നൊരുപറങ്കിക്കമ്മനെ൯തോഴ്രെ. 

ചുക്കു, തിപ്പലി, കുരുമുളക്, മുക്കാടത്രിഫലത്തോടു”ം കരിംജീരകം, വഠട്ടുമ 

ത്തെ ഠം, ഉല്യവാ, ചീനപ്പാവു" ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം തേന് മേമ്പൊടിചേത്തു 

സേവിച്ചാല് പാഠങ്കിപ്പണ്ണ് ശമിക്കും. ഇതില് പാവു” ൬ കഴഞ്ചും മാുള്ളുവ ൬. 

കുഴഞ്മും ചേത്തു കഷായം വഷ്്ൂന്നതും നല്പതാകുന്നം 



1 

കഷായയോഗകങകങ്ങറം രി൯ 

വേപ്പി൯തോലാല് കഷായം പിബതു പിബതു വാ 
പാവുകൊണ്ടേ കഷായം 

മേല്പൊങ്ങും പാഴ്പറങ്ചിവ്യണപരിഹൃതയേ 
പാവുതന്നില്പ്ുകാ സ്യാത” 

- ഓപ്പ്േന്മറവം കരിങ്ങാല്യദിതമൊരു കഷാ_ 

യം കുടിപ്പാനതേക്കാ- 

ളോല്ല്വേ൯ പത്ല്യാകഷായം പരുകവതിനു 
ദുഷ്വ്രണഘ്ലേം ഗണോയം. 

൧൧ വേപ്പിന്൯തൊലിമാതൂം കഷായംവച്ചു സേവിക്കുകം ൨. ചീനപ്പാധുമാത്രം 
കഷായംവച്ചു” സേവിക്കുക. അതിന്െറ ആവി ഏല്ക്കുകം ൩. കരിങ്ങാലിക്കാതല് 
കഷായംവച്ചു സേവിക്കുകം ര്. കടുക്കാത്തോടു കഷായംവച്ചു സേവിക്കുക. ഇതെ 
ലാം ദുഷ്ടവ്രണങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒയഷധങ്ങളാകുന്നു. 

൧൯൧. ഗുജൂ,ചിത്രിഫലാദി കഷായം. 
ഗുമചിത്രഫലാദാവീക്വാഥ ഉഷ്യക്ൈശ്ച വാരിഭിഃ 
ത്വഗ്ദോഷ്വ്രണശോഫഘ്പദ പിതോ മാസം സഗുല്ഗുലു 

ഗു ചിട ചിററമൃതു*, ത്രിഫലത്തോട്. ദാവീ_മരമഞ്ഞംത്തൊലി ഇവകൊണ്ടു 
കഷായംവച്ചു ഗുല്ഗുലു ൧൩൪-ംംയോഗാത്തില് പഠയുന്നതുേ.ലെ മേമ്പൊടിചേത്തു 
ദസവിക്കുക. തംഗ"ദോഷങ്ങം, ദുഷ്ടവ്പരണ ങ്ങഠം, ശോഫം ഇവ ശമിക്കും, 

ക മിക്കു് 
൧൯൨. നിര്ഗ്ഗുണ്ഡൃഗ്യാടികഷായം 

നിര൪്യ സ്ഡൃഗ്നിവിളംഗദാരുരജനീമുസ്ലാഖ,കങ്സ്റീക്ഷപൈഃ 
ഭാ൪ങ്*ഗിവ്യോഷപലാശശിഗ്രുചവികാപത്ഥ്യാരസോനാന്വിതൈഃ 
ക്വാഥഃ ശിഗ്രവിഡംഗഹിംഗു പടുമാ൯ കീടാംശ്ച വിദ്ധ്വംസയേത? 

ക: ॥ 

ദണ്ഡോ ഥവസമസ്തമന്ത്രകൃതസംസ്ലാരോ യഥൈവാ ൧സുരാ൯. 
. നിശ്ശൂണ്ഡിം കരിനെംച്ചിവേ൪ അഗ്നി.കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു” വിഡംഗം_വിഴലേ 

രിക്കുമു ഓാരുകദേവതാരം രജനിവഠട്ടമഞ്ഞം മുസ്തമുത്തങ്ങ ആഖ്ൃകണ്ണീ--എ 
ലിച്ചെവി ക്ഷപാടകരിന്തു വറേര് ഭംര്ങ്ഗീ_ചെവതേക്ി൯വേ൪ വ്യേഷം൭ കുക്ക് 
മുളക്, തിപ്പലി, പലാശംംടപ്പാശിന്തൊലി ശിഗ്രംടമുരിങ്ങവേര്തൊലി ഡി 
കാട്ടുമുഭകി൯വേര് പത്ഥ്യാടകടുക്കാത്തോംട രസോനടവെളുത്ത മളി ഇവകൊണ്ടുണ്ടാ 
ക്യന്ന കഷായം മുരിങ്ങക്കരു വിഴാലരിക്കാമ്പു കായം ഇന്തുവ ഇവ ൫ തൂപ്പ മമ്പൊടിചേത്തു സേവിച്ചാല് കൃമിയെ ശമിപ്പിക്കും. പക്വാശയത്തില് മലം ദുഷിച്ചുണ്ടാകുന്നതണേ 
മിക്കവാവമഒെ കമിപീഡകഠം, പന്നിമാം സവുംമഠവം ഉപയോഗിക്കു നാവക്കാണു ഇതു അധികമായി കാണപ്പെടുന്നതു”. 

൧൯൩. വിഴാലി൯വേരാദികഷായം. 
വ ഴാലിന്വേര്കണമൂലശിഗ്യതുളസിബ്രദ്മദ്രമാംശാഃ സമാ. 
സ്തത്തുല്യം ചെപകൈതവേരപിയുതേ സിദ്രോ ജലേ സാധിതാ 
തേങ്ങാപ്പാലപി കാടിയും ക്വഥിതവും സിദ്ധാത്ഥഹിംഗ്വാദിദിഃ 
സിദ്ധാ കുഞ്ഞിരിയം ജയേത? ക്ലമിഗണാന് തന്മുലരോഗാനപി. 

ട് 



ഴെ സഹസ്രയോഗം 

വിഴാലിന്വേര്, കണമുൂലം-ടകാട്ടതിപ്പലിവേര്, ശിഗ്ര ടമുരിഅവേര്ത്തൊലി. 
തു& സിവേര്. ബ്രഹ്മദ്മം പ്പാശിന്രെ ഠലി ഇവ ൫.൦ സമം. റ ഇവജെല്ലാം ക്രടുന്നി 
ടത്തോളം ചെ൮കൈതവേരും ചേത്തു കഷായം വച്ചു് (ഇതില് ബശ്മദ്ൂവംശാസമഃ 
എന്നു ചിലര് പഠിക്കുന്നും അവിടെ ആടലോടകവേര്ക്രടി ചേക്കുന്നുണ്ടു*) അരിച്ചു” 
തേങ്ങാപ്പാല് , കാടിവെള്ളം ഇവക്രടി ചേത്തു കടുക്, കായം മുതലായ കൃമിഘ്ലാഷ 
ധഞ്ങഠം ഓചിതുംപോലെ ചേത്തുണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞി കൃമിരോഗത്തേയും തജ്ജന്യ്ങ 
കായ മറവപദ്രവങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കും. 

൧൯൫൪. വിളംഗകൃഷ്്ലാടികഷ യം 
വിളംഗകൃഷ്ണാമരിചനിര്ഗ്ഗണ്ഡിമൂലശിഗ്രഭിഃ 
ഭാര്്ട്ടീവിശ്വംഖുകക്ല്്റ പുബ്ബദൈഃ ക്വാഥഃ കലമിഹരഃ പരം. 
വിള ംഗം.വിഴാലരി, കൃഷ്ണാ_തിപ്പലിം മരിചം കരുമുളക്”. നി ്റണ്ഡീമൂലം. കരിനെച്ചിവേര്, ചി ഭാര്ങ് ഗിചെവുതേക്കിന്വേര്. 

വിശ്വംംമുക്കു്, ആലഖ്യ,കണ്ണീ_.എലിച്ചെവി. അബ്മൂം_മുത്തങ്ങാ ഇവകെണ്ടുണ്ടാക്കി യ കഷായം കൃമിയെ നശിപ്പിക്കും, 

൧൯൫. വിളംഗനിറ് ണ്ഡ്യാദികഷായം 

വിളംഗനിഗ് ണ്ഡൃയഭയാഖയ,കണ്ണ്ണി. 
രസോനസരഭഞ്ജനനാഗരാബ്ബദൈ? 
പചക്വാംബു ഹിംഗ്രഷണചുള്്മിശ്രം 

ക്ൃമിം നിഫന്യയാത്: ത്രിദിനപ്രയോഗാത" 
വിളംഗംട വിഴാലരി, നിഥുണ്ഡീ_.കരിഗൊച്ചിവേര്, അഭയപകട്ക്കാത്തോ 

ക്ം ആഖ കണ്ണീ ഏലിച്ചെവി രസോഗനം വെള്ള ഒളി, സൌഭഞ്ജനംടമുരിങ്ജ 
ക്രു (വേരിലെ തൊലിഷ്യുമാം) നാഗരംടചുക്ക”ം അബ്ദംടമത്തങ്ങാ ഇവ കഷായം 

വെച്ചു കായവും കുതമുളകുപൊടിയും മേമ്പൊടികേത്തു മൂന്നുദിവസം സേധവിക്കം 
കൃമികറം നശിക്കുംം 

൧൯൬. മുസ്താഖയ കണ്ണറ പ്രാദികഷായം 

മുസ്ലാഖ,കണ്ണ്ഠിഫലദാരുശഗ്ര,- 
ക്വാഥഃ സകൃഷ്ണാകൃമിശത്രുകല്ലംഃ 
മാഗ്രദ്വയേനാപി ചിരപ്രവൃത്താന് 

ം കൃമീന്൯ നിഹന്തി ക്രിമിജാംശ്ച രോഗാ൯ 
മുസ്താടമുത്തങ്ങാം ആഖ കണ്ണ്ീ--ഏലിച്ചെവിയ൯ന്: ഫലംടമലംകരെപ്യ്ാം 

ദാരുകദേവതദരേം, ശിഗ്ര .മുരിങ്ങവേര്തൊലി ഇവ കഷായം വച്ചു തിപ്പലിപ്പൊടി 

യും കൃമിശത്ര പൊടിച്ചതും മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്ക. കൃമികഠം (വിരക€ം) ഛ 
ളിക്കുന്നതും മലത്തില് കരടി പോകുന്നതും ശമിക്കം, കുട്ടികള.ടെ ശ്രുലരോഗം കൃമിവ 
ല്ധിച്ചിട്ടം ചിലപ്പോഠം ഉണ്ടായിക്കാണുന്നും ആ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതു ഫലപ്രദം. 

ഫലം ൭ ത്രിഫലത്തോടെന്നും മതാന്തരം, 

൧൯൭. ഖദിരാദികഷായം 
ഖദിരഃ കുടജഃ പിചുമന്ദവചാ_ 
ത്രികടുത്രിഫലാത്രിവൃതാസഹഫിതം 
പശ്തുമൃത്രയുതം പിബ സംഘടിനം 
കൃമികോടിശതാന്യപി ഹന്ത്യചിരാത്. 



കഷായയോഗങ്ങറം ഹു 

ഖദിരംകരിഅ്ങംലിക്കാതല്, കുടജം - കടകപ്പാലവേര്ത്തൊലി. പിചുമന്ദടേ 

വേപ്പി൯തെലി, വചംവയമയ്മു”. ത്രികട_ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി. ത്രിഫലത്തോട്” 

ത്രിവൃതാടടത്രികോല്പക്കൊന്ന ഈ മരുന്നുകറം ഗേമുത്ൃതത്തില് എ ഏഴുദിവ 

സം സേവിക്ക. (അരച്ചുകലക്കി സേവിക്ക) ഏത്ര വഭ്ധിച്ച കൃമികളു.ംനശിക്കും. 

വാത ത്തിനു”. 

൧൯൮. അഷ്ടവഗ്ഗം കഷായം 

ബലാസഫചരൈരണ്ഡഗശ്തുണ്ണീരാസ്ത്റാസുരദ്രമൈഃ 

സസിന്ദുവാരലതുനൈരദ്യവര൪ഗ്ലോനിലാപഫഃ 
ബലാ കവന്തോടിവേരം സഹചരംടകരിംകരഞ്ഞിവേര്ം ഏരണ്ഡടേത്തുവ 

ണക്കിന്വേര്. ശുണീം..,ക്ക്. രാസ്ത്റാ-ചിറഠരത്തം സുരദ്രമം--ദേവതാരം. സിന്ദു 
വാരം-കരിനൊച്ചിവേര്. ലശുനം-വെളുത്തുള്കി, ഇവ എട്ടും ക്രടുന്നതിനു് അഷ്ണുവ 

മെന്നു പേർ, കഷായംവച്ചു സേവിച്ചാല് എല്ലാ വാതേങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 

൧൯൯. ധനദനയനാദികഷായം 

“ധനദനയനതശ്തുണ്ണീശിഗ്രരാസ്ത്റോഗ്രഗന്ധാ- 
വരണലത്തനകൃഷ്ണാചിതകൈരണ്ഡകൈശ്ച 

സുരതരുഘനപത്ഥ്യാബര്ബരൈ$ സംഭൂതാംഭഃ 

ശമയതി പരിപീതം സാദദിതാക്ഷേപവാതാ൯. 

ധനദനയനം-കഴഞ്ചിവേരു', ശുഗ്ലീടചുക്ക്, ശിഗ്ര,ടമുരിങ്ങവേര്ംത്താലി. 

രാസ്ത്റാ_ചിഠററരത്ത ഉഗ്രഗന്ധാട വയയമു” വരണംംനീര്മാതളത്തിന്(വേര്൪)തൊലിം 
ചശുനം വെള്ളുള്ളി. കൂ്ടാ--തിപ്പലി. ചിത്രകം ടകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്. ഏരണ്ഡ 
കഷംോത്തൃവണക്കി൯വേര്, സുരതരുഭദേവതാരം., ഘനംടമുത്തങ്ങാം പത്ഥ്യാ--കട്ുക്കാ 

ത്തോട് ബര്ബ്ദരം..ചെവതേക്കില്വേര്, ഇവ കഷായംവച്ചു സേവിച്ചാല് അ 

ര്ദ്ദിതം, തആര്ക്ഷപം ഈ വാതവ്യഠധികളെയും ശമിപ്പിക്കംം 

൨൦00. പ്രസാരിണ്യയാദികഷായം. 

പ്രസാരിണിമാഷബലാരസോന- 
രാസ്റ്രഷധൈഃ പ്രക്വഥിതം തദംഭഃ 
പിബന്തി യേ ക്ഷിരഭജോ ജയന്തി 
മരുദ്വികാരാനപബാഹുകഞ്ച. 

പ്രസാരിണി (തലസനീളി)വേര്. മാഷംഉഴുന്നു”. ബലാ..കുവത്തോടിവേര്, ര 
സോനം വെള്ളു ഒളി. രാസ്റ്റാ-.ചിററരത്തം ഒരുഷധം മുക്ക്, ഈ കഷായം പാല് 
ചേത്തു കുവക്കി സേവിക്കും (ക്ഷിരഭൂജച എന്നതിന് ഇതു സ്േധഡിക്കുന്ന കാലത്തു 
പാല്കൂട്ടി ഉണ്ണുക ഏന്നു ഗ്രഹിച്ചാലും മതി.) അപബാഹുകം എന്ന വാതവ്യാധിയും. 
സ്രംസാഭികളായ വാതികവികാരങ്ങള.ം ശമിക്കം. 

൨0൧. രസോനാദികഷായം 
രസോനാകാരവീകൃഷ്ണാസ്ഥിരാഭി സാധിതം ജലം 
പിതമുന്മാര്ശ്ഗൂഗം വാതമനുലോമയതി ക്ഷണാതാ. 

__ രസോനുടവെള്ളു മുളി, കാരവിടകരിംജീരകം, കൃഷ്ട്യാടതിപ്പലി, സ്ഥിര_ രം 
ര്ലവേര്ം ഇറ കഷായം സ്വേവിച്ചാല് തുന്മാഗ്റഗമായ വാതം ശമിക്കും. (സ്വസ്ഥഠന 



സ 

_൫൨ സഹസ്രയോഗം 

ത്തെവിട്ട് അനൃദേോഷത്തി ന്െറ സ്ഥാനത്തുപോയി കോപിക്കു ന്നതും അനുലോമത ഇപ്പത്തേതുമാണു” ഉന്മാര്ഗ്ഗഗം) 

൨0൨. സഹഫഹചരാദികഷായം 

സഹചരം സുരദാരുസനാഗരം 
ക്വഥിതമംഭസി തൈലവിമിത്രിതം 
പവനപിഡിതദേഹഗതിഃ പിബേത 
ദൂതവിളംബിതഗോഭവതീച്ഛുയാ 

സഹചരം--.കരിംകുഠിഞ്ഞിവേരു*, സുരദാരുദേവതാരം,. നാഗരം ചുക്കും 
ഈ കഷായം എണ്ണു മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിച്ചാല് എല്പാവാതങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 
ഇറ കഷായം വതേരോഗികഠംക്കു ശീലിക്കുന്നതിനും നന്നു, ഇതില് കരിംകുഠിഞ്ഞി 
വേരു” ൬..ം ദേവതാരം ൨.൦ ചുക്ക് ൧-൦ കഴഞ്യുക0ംവീതവും ചേത്തു കഷായം വയ്ക്കു 
ന്നതു വൃഭ്ധവൈദ്യസമ്മതമാകുന്നു, ഇതില് ൬ കഴഞ്ചു കുവന്തോട്ടിവേരു*, കരിംകു 
ഠിവേരു കഴഞ്ചു ൩, ദേവതാരം കഴങ്ചു ൨. ചുക്ക് കഴഞ്ച് ൧, ഇടങ്ങഴിവെള്ള 
ത്തില് കഷായേംവെച്ചു രണ്ടുതുടമാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു പഠല്കഷയേമാക്കി പഞ്ചസാ 
രചേത്തും സേവിപ്പിക്കുമാവണ്ടു'ം ഇവ രണ്ടും വൃദ്ധവൈദൃയസമ്പ്ൃദംയമാകുന്നു, 

൨0൩. ഗന്ധവഹസ്താദികഷായം 
) $ കട ഗന്ധവഫഹസ്തചിരവില്വഹുതാശവിശ്വ_ 

പത്ഥ്യാപുനന്നവയവാഷകഭൂമിതാലൈഃ 
ക്വാഥഃ സപൈനസ്ധധവശുളം പയവനസ്ൃ ശാന്ത്യൈ 

വഥ്ഥേര്ബലായ രുചയേ മലശോധനായ 
ഗന്ധവഹസ്തും വെളു ത്തംവണക്കിന്വേരു” ചിരവില്വം൭ആവിലി൯കരുന്നു" 

ഹുതാശം--കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ് വിശ്വംംകുക്ക് പത്ഥ്യാംകടടക്കാത്തോട്ട് പുറ: 
വംം-തമിഴാമവേരും യവാഷം -കെടിത്തുവവേരു് ഭൂമിതാലംടനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു”. 
ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷഠയം ഇന്തുപ്പ, ശക്കര ഇവ മേബ്പാടിചേത്തു സേവിക്ക 
വാതത്തെ ശമിപ്പിക്കും, അഗ്നിദീച്ചിയും മലശോധനയും ഉണ്ടാക്കും, ഗര് 

വാരീ. ശുണ്ല്യാദികഷായം 

ശുണ്ഠിബലാദപയക്വാഥഃ സഘവാതനിബര്ഫണ!. 
ശണ്ണിംചുക്കു ബലാദ്വയം..കുവന്തോട്ടിവേരും ആനക്കുവന്തോട്ടിയും കഷായംവ 

ചയ സേവിച്ചാല് എഴു പ്രകാരത്തിലുള്ള വാതരോഗഥങ്ങം ശമിക്കും. [. 
മ്: 

൨0൫. രാസ്ത്റാദികഷായം ര് 

രാസ്ത്ാതാമലകിവൃഷാഗരുശഠീചിത്രാബ്ദചവ്യാശ്മൂഭി- 
ദ്ധാത്രീഭാരങ'ഗിപടോലപുഷ്ടരന് ശാസൈരിയവിശ്വാഗ്നിഭിഃ 
നിഷ്ടപാദഥാ ദശമൂലദാരുസഹിതഃ പിതഃ കദുഷ്ക്ലോ യൂണാം്ത്തരം 
ഹന്പ്യാത് സൈന്ധവഖണ്ഡശരണ്ഡിസഹിതോ വാതം ത്രിദോഷോ: 

രാസ്റ്റാചിഠഠരത്ത താമലകിംകിഴാര്൪നെല്ലിവേര്, വൃഷം-തആടലോടകവേ൪ 
അഗരു--അകിര ശഠീംകച്ചോലം ചിത്ര-ആവണക്കിന്വേരു അഞ്ദംടമുത്തങ്ങ 
ചവ്യംടകാട്ടുമുഭകി൯വേരു അശ്ശൂഭിത്തു്ടകല്ലൂ൪ വഞ്ചി ധാത്രീടനെള്ളിക്കാത്തോട 
ദാാര്ങ്ഗീംചെവതേക്കിന്വേര് പടവലം പൃഷ്ഠുരംടവുഷ്ണരമൂലം ' നിശാടവറട്ടുമ 



കഷായയോഗക്ങറം ൫൩. 

ഞ്ഞ€ം സൈരീയംചകരിംകഠിഞ്ഞിവേരു 'വിശ്വം_ചുക്ക അഗ്നികൊട്ടവേലിക്കി 

ഇങ്ങു ദശമൂലം ദാരു--ദേവതാരം ഇവകൊണ്ടുന്ടാക്കുന്ന കഷായം, സൈന്ധവഖണ്ഡ 

ശെൌന്ധിസ ഹിതം ഇന്തുപ്പ്, കല്ക്കണ്ട, ചെവതിപ്പലിപ്പ്യൊടി ഇവ ചേത്തുസേവി 

ചാല് മഠ൨ ദോഷങ്ങളുടേയും സംസഗ്ലത്തോടക്രടിയ വാതരോഗം ശമിക്കും ത്രിദോ 

ഷകോപത്തിനും നന്നു”. 

൨0൬. പഞ്ചമൂലാദികഷായം 

പഞ്ചമൂലശ്ൃതം ക്ഷിരം വാതനാശനമുത്തമം. 
'പഞ്ചെമുലം ക്രവളവേര്, കുമി ദിന് വേര്, പയ്യാഴാന്തവേ൪, പഠതിരിവേര, മു 

ഞ്ഞവേര് ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം പല്ച്േത്തു കുവക്കി സേവിച്ചാല് വാ 

തശമനമാകുന്നു. ഇതുപോലെ ചെവപഞ്ചമൂലവും പാല് കഷായമാക്കി ഉപയോഗി 

റെറു ന്നതാണു 

൨0൭ മ.ഹാരാസ്ത്റാദികഷായം (൧) 

രാസ്ത്റാ ദ്വഗുണഭാഗാ സ്യാദേകഭാഗാസ്ത്രഥാപരേ 
ധന്വയാഷബചലചൈരണ്ഡദേവദാരുശഠിവചാ 

വാശകോ നാഗരം പത്ഥ്യാ ചവ്യാമുസ്ലാപുനന്നവാ 
ഗുളചി വൃദ്ധദാരുശ്ച ശതപൃഷ്ണാ ച ഗോക്ഷുരഃ 
അശ്വശന്ധാ പ്രതിവിഷാ കൃതമാലശ്ശുതാവരി 
കൃഷ്ണാ സഹചരശ്ധചൈവ ധാന്യകം ബ്ലഹതീദ്വയം 
ഏളിഃ കൃതം പിബേല് ക്വാഥം ശുണ്ണീചുങ്േറ്റന സംയുതം 
കൃഷ്ണ്ാകൃണ്ണേന വാ യോഗരാജഗുല്ഗുലുനാഥവാ 

അജമോജാദിനാ ചാപി തൈലേനൈരണ്ഡ്ജേന വാ 
സവാംഗകമ്വേ കുബജത്വേ പക്ഷാഡാതേ പബാഹുകേ 

ഗൃധ്ധ്രസ്യാമാമവാതേ ച ശ്ര്രീപഭേ ചാപതാനകേ 
ആന്ത്രവൃദ്ധര ത്വഥാധ് മാനേ ജംഘാജാനുഗദ്യേട്ടിതേ 
ശുക്ലാമയേ മേഡറരോഗേ വന്ധ്യഠയോസ്യാമയേഷുയ ച 
മഹാരാസ്റത്റാദിരാഖ്യാതോ ബ്ലംഹണാ ഗര്ഭധാരണേ. 

രാസ്റ്റാ ദ്വിഗുണഭഠഗചിററരത്തരണ്ടുഭാഗം (ഇരട്ടി) അപരേ തഥാ ഏകം 
ഗാഃ-.മറ൨ ഒ മരുന്നകഥം ഒംരോഭാഗംം ധന _.യാഷം--കൊടിത്തുവവേരു”" ബലാകവ 
ന്തോട്ടിവേര്. ഏരണ്ഡംകവെള്ളംവണക്കിന്൯വേര് ഭേവദാരുദേവതാരം ശഠീ_ക 
ച്ചോലം വചാട:വയനു” വാശകംടതആടലോടകവേരു മുസ്ലരാടമുത്തങ്ങാ പനനായം 
തമിഴാമവേരു ഗുൃചിടചിററമൃതു” വൃദ്ധദാരുകെൊനാ ശതപുഷ്ടൂാ_ ശതകുപ്പ ഗോ 
ക്ഷ്യരം ഞെരിഞ്ഞിൽ അശ്വഗന്ധാ-- അമുക്കരം പ്രതിവിഷാ--അതിവിടയം കുത 
മാലം -കെൌന്നവേര്തൊലി ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്” കൃട്ണാ.തിപ്പലി പ്രി 
ഠിഞ്ഞിവേരു ധന്യേകം-കൊത്തമ്പാലരി ബൃഹതീദ്വയം--ചെവവഴുതിനവേരും വെ 
ംവഴുതിനവേരും ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായം ചുക്കപൊടിയേം തിപ്പലിപ്പൊടി 
യോ ചേത്തും അല്ലെങ്കില് യോഗരാജഗുല് ഗുലുവോ അയമോദകപ്പൊടിയേം തആവണ 
ക്കെണ്ണുയം ചേത്തും സേവിക്കുക: സവിഠംഗകമ്പം, പക്ഷഗഘംതം അപബാള്ളു 
കം, ഗൃഭ്ധ്”റസി, അപതറനകം മുതലറയ വാതരോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കും, പെരി 
ക്കാലിനും, തആന്ത്രദൃദ്ധിക്കും, ശരക്ലരോഗങ്ങറംക്കും, ലിംഗരോഗങ്ങറാക്കും യോംനി രോഗഞ്ങഠംക്കും വസ്ധ്ൃയതാശമനത്തിനും മറവം ഈ കഷായം പ്രശസ്തുമാകുന്നും 



൫ത് സഹസ്രയോഗം 

൨൦0൮. മഫാരാസ്ത്റാദികഷായം (൨) 

പ നസ്തുരണ്ഡാമൂതോഗ്രാസഹചരചവികാരാമസേനാബ്ദഭാര്ള്ീ- ദീപ ്യാനുന്തായവാനീവ്ൃകിമുരകൃമിജിച ഛു ംഗിശുണ്ണഠീബലാഭിഃ 
മൂവാതി ക്താസമംഗാതിവിഷശറഠീവരാപിപ്പദിയാവശ്തുകൈഃ 
രക്തത്രിഖണ്ഠകാരഗ്വധകടുകഫലൈര്വത്സവൃശ്ചീവയുകൈയഃ 

സവൈരേതൈര്ദശാം്രിപ്രയുതസമലവൈഃ 
സാധിതോയ/ഷ്രാവശേഷഃ 

ക്വാഥോ രാസ്ത്റാദിരാദര മഹദുപപദവാന് 
കുശികാക്കോ നിഫന്തി 

സവ്വാംഗൈകാംഗവാതാ൯ ശ്വസനകസനഹ്ൃല്_ 
ശ്വേതശൈത്യാദിതന്ദ്രാ 

ശുലാതുനിപ്രതുനീഗളഗദനിഖിലാം- 
ഗവ്യഥാകമ്പഖച്വി! 

വിശ്വാചീഗ്ലീപദാമാനിലനിഖിലമഹാസൂതികാരോഗസുഫ്മീ- 
ജിഫ്വാസ്ത്ംഭാപതാനം സ്ഫുടനവിമഥനക്ടിബതാക്ഷേച. 

കബ്ജും 
ശോഫാടോപാപതന്ത്രാര്ദ്ദിതഖയഡഹനുരുക'ഗൃദധ്രസീപാദശ്രുലം 
വായുശ്ശേഷ്ടരോത്ഥരോഗാനപി ഗിരിതനയാവല്പഭേനോപദിഷ്ടഃ 

രാസ്റ്റ-ചിഠഠരത്തം ഏരണ്ഡടേവെള്ളാംവണക്കി൯വേരു*, ചിററമൃതു. മഗ്ര 
വയമ്പും സഹചരംടേകരിംകറിഞ്ഞിവേരു്. ചവികാംകാട്ടമുളകിന്വേരു” രാമ 
സേനം-ചെരവകുമിഴി൯വേരു അധബ്ജൂം-ംമുത്തങ്ങാ. ഭഠര്ങ്ഗീ-ചെവതേക്കിന്വേരു” 
ദീപ്യം.അയമോദകംം അനന്താ_.കൊടുത്തുവവേരു്, യവാനീ_ജീരകം. വൃകിട 
പാടക്കിഴങ്ങ്, മുരം-കമിഞ്ചാന്ം കൃമിജിത”പിഴംലരി. തൃംഗി-കക്കടകത്ൃംഗിം 
ശുണ്ണീ-കുക്ക്. ബലാടകുവന്തേട്ടിവേരു്, മൂവാ-.പെരുംകരുമ്പവേരു”. തിക്താ 
പൂത്തരിച്ചുണ്ടവേരു”ം സമംഗാ--പറച്ചൂണ്ടവേരു്ം അതിവിഷ_അതിവിടയം. ശഠീം- 
കാച്ചേറലം, വരാത്ൂരിഫലത്തോടട”. പിപ്പലിടതിപ്പലി. യാവശ്രുകം ചവല് ക്കാരംം 

രക്തശീഖണ്ഡകംടരക്തചന്ദനം ആരഗ്വധംട കൌൊന്നവേര്തൊലി, കട്ടകഫലം-- 
തക്കോലം. വത്സംടകുടകപ്പാലയരി. ലൃ ശ്വീവം-ടതമിഴാമവേരു. ഇവ കഷായംവച്ചു 
ഏടില് ഒന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു ഗുല്ഗുലു മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കുക. സവിീംംഗ 
വാതം, ഏകാംഗവാതം, കാസശ്വാസങ്ങറം, ഫഇദ്ദ്രാഗം, ൦ശെതും മുതലായവ, വേദ 

നകം, തുനി, പ്രതിതനി, ഗള രോഗങ്ങറം, അംഗങ്ങളില്ുള്ള വേദന, വിഠയല്, 

ഖല്ധി, വിശ്വാചി, ജിഹ്വസ്റ്റോഭം, അപതാനകം, ത്ൃമവാതം മുതലായ വാതവ്യാ 
ധികം, പെരിക്കാല്ു്, നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള സൂതികാരോഗങ്ങം ഇവ ശമിക്കും, 
വാതം, കഫം ഇവ കോപിച്ചുണ്ടാകുന്ന മറ൨ രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കും, 

൨0൯. ശതാവയ്യാദികഷായം 

ശതാവരീ നല്ല കടുക്ക മുസ്ലാ 
കച്ച രി രോഫ്ണ്യപി ദേവദാരു 
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അരത്ത ഏരണ്ഡ ബലാ കുറിഞ്ഞി 

ശതാഫ്പകപ്പ്ാ തമിഴാമ ചുണ്ട 

മുലങ്ങംപത്തും വൃഷമെന്നിതെല്ലാ. 

മോരോകഴഞ്ചായ' ക്വഥിതം നിധായ 

പകുത്തു രണ്ടായൊരു ക്രററില് മുന്ന. 

മേരണ്ഡജംസൈന്ധവമിട്ടുകൊറംകു. 

മറേറതു പിന്നെസ്സിതയാ യവാന്യ്യാ 

പ്രഭാതസന്ധ്യാസമയേപി പാനാത് 

അകന്നുപോമെമ്പതുജാതി വാതം 

ഷഡംഗപ്പാനാല് ജ്വരമെന്നപോലെ. 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങു”, കടുക്കാത്തോു'. മുസ്ലാമുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ള്ു് കച്ചഛരി--ക 

ച്വോലംം രേഹോിണിടകടുകുരോഹിണി. ദേവദാരും-ദദവതരേം- ചിററരത്ത, ഏര 

സ്വം ആവണക്കി൯വേരു്, ബലാ.-കവത്തോട്ടിവേരു്. കുഠിഞ്ഞികരിംകുഠിഞ്ഞി 

വേരു“. ശതാഹ്വ ശതകുപ്പ, തമിഴാമവേരു”, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു, ദശമൂലം, വൃഷം--. 

ആടലോടകവേത് ഇവ മാരോ കഴഞ്ചുവീതം, വെള്ളം ഇടങ്ങഴി 7 കഷായംവച്ചു 

നാഴിയക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു രവിലെ രണ്ടു തുടം കുവക്കി വാഠിച്ചു ഒരുതുടമാക്കി ആ 

വണക്കെണ്ണ്ണയും ഇന്തുപ്പം മേമ്പൊടിചേത്തു വൈകുന്നേരം ആഹാരശേഷം രണ്ടുതുടം 

കുഷഥായം വററിച്ചു ഒരുതുടമാക്കി ജീരകപ്പൊടിയും പഞ്ചസരേയും മേമ്പൊടിചേത്തു 

സേവിക്കം എല്ലാത്തരം വാതാരാഗങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 

൨൧0. മഹാബലാദികഷായം 

മഹാബലാമൂലമഹാഷധാഭ്യാം 
ക്വാഥം പിബേന്മിശ്രിതപിപ്പലീകം 
ശീതം സകമ്പം പരിദാഹയുക്തം 
വിനാശയേദ്ദ്വിത്രിദിനപ്രയുക്തഃ 

മഹാബലമോലം.ആനക്കുവന്തോട്ടി (ഉയരകത്തിന്) വേരു്, മഫൌഷധടം 
ചുക്ക് ം ഇവ കഷായംവച്ചു ചെയതിപ്പലിപ്പൊടി ചേത്തു സേവിക്കുകം കിടുങ്ങലും 
വിറയലും സവാംഗസന്താപവും ശമിക്കും. 

വാതരക്തത്തിന്. 

൨൧൧. ശതാവരിഛിന്നരുഹാദികഷായം 
ശതാവരിഛിന്നരുഹാമലത്വക് 
ബലേക്ഷുകാണ്ഡേക്ഷുരഡംഭൂതാം8ഃ 
കല്ലേഛന യഷ്ടീമധുകസ്യ മിശ്രം 
ദുനോതി വാതാസ്രമഥാസ്രപിത്തം. 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, ഛിന്നരുഹടേചിററമൃതു”. തൃമലത്വക്ക്ടനെല്ലിക്കാത്തോ 
ട്, ബലാ--കുരന്തോടിവേരു്ം ഇക്ഷ്യകരിമ്ചിന്വേരു”. ഇക്ഷ്യരം_വയല്ച്ചുള്ളി ഇവ 
കഷ്ടായംവച്ചു ഇരള്ടിമധുരപ്പെൊടിചേത്തു സേവിക്കുക, വാതരക്തധും പിത്തരക്ത 
ലൂം ശമിക്കും, 
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൨൧൨. രാസ്റ്റൈരണ്ഡാദികഷായം 

രാസ്റ്റൈരണ്ഡബലാസഹാചരവരീദുസ്സശവാശാമൃതാ 
ദേവാഫ്വാതിവിഷാഘനേക്ഷുരശഠിവിശൈ_ഃ കഷായഃ ശൃതഃ 
സപ്റ്രീസ്കൈലവിമിശ്രിതഃ പ്രശമയേദ്വായും സശ്രൂലം തഥാ 
ജം ഘോരുത്രികപ്പഷ്യപാശ്പവഹനുഗം ശോഫഞ്ച വാതാസ്ത്ജം 
രാസ്ത്റാടചിററരത്തം ഏരണ്ഡം-ആവണക്കി൯വേരു*, ബലാ കവതന്തോട്ട് വേ 

രു സഹാചരം.കരിംകഠിഞ്ഞിവേരു്ം വരീംശതംധരിക്കിഴങ്ങു". ദുസ്റുശ കൊടി 
ത്തുവവേരു്. വാംശാത്തടലോടകവേരു', അമൃതാ: ചിഠറമൃതു": ഭേവാഹ്വംദേവ 
തരേംം അതിവിഷാ--അതിവിടയം, ഘനം൭മുത്തങ്ങ ഇക്ഷ്യരംവയല് ലുള്ളിവേരം 
ശഠിടകച്ചോലം. വിശ_ം൭ മുക്കും ഇവ കഷായംവച്ചു സപ്പ്റിസ്കൈലവിമിശ്രിതഃം 
നെയ്യും എണ്ണയും മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കുക. വേദനയോടുക്രടിയ വാതവികാര 
ങ്ങളു. നീരോടുക്ടടിയുണ്ടാകുന്ന രക്തവാധം മുതലായവയും ശമിക്കും. 

൨൧൩. വയ്യാദികഷായം 

വരിഛിന്നരുഹാക്വാഥോ വാതശോണിതനാശനഃ 
വരീ ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. ഛിന്നരുഹാ--ചിഠഠമൃതും ഇവ കഷായംവച്ചു സേ 

വിച്ചാല് വാതരക്തം ശമിക്കും, 

൨൧൪. ലഘുപഞ്ചമൂലകഷായം 

ലഫഘുനാ പഞ്ചമൃലേന ശ്ൃതം ക്ഷീരം തഥാ ഹിതം. 

ലഘൃപയ്ചമൂലംം ഓരിച, മൂവില, ചെവവഴുതിന വെഠംവഴുതിന ഇവററിന്വേര്, 
ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ കഷായംവച്ചു പല് ചേത്തു സേവിച്ചാല്: വാതരക്തം ശമിക്കും, 

൨൧൭. മഞ്ജിഷ്ഠാദികഷായം (൧) 

മഞ്ജിഷ്യാമുസ്ലകുടജഗുള ചിക ഷ്യനാഗരൈഃ 
ഭാര്ട്ിക്ഷുദ്രാവചാനിംബാനിശാദ്വയഫലത്രികൈഃ 
പടോലകടുകാമൂവ്വാവിഡംഗാസനചിത്രകൈഃ 
ശതാവരിത്രായമാണാകൃഷ്ല്ലേ്രയവവാശകൈ? 
ദൂംഗരാജമഹാദാരുപാഠാഖദിരചന്ദനൈഃ 
ത്രിവൃദ്വരണകൈരാതബാകചീകൃതമാലകൈഃ 
ശാഖോടകമഹാനിംബകരഞ്ജാതിവിഷാജലൈഃ 
ഇന്ദ്രവാരുണികാനന്തശാരിബാപപ്പുടൈഃ സമൈഃ 

ഏദഭിഃ കൃതം പിബേല് ക്വാഥം കണാഗുരശുലുസംയുതം 
ആഅഷ്ലാദശാസു കുഷ്ടേഷു വാതരക്താര്ദ്ദിതേ തഥാ 

ഉപദംശേ ശ്ല്ലീപദേ ച പ്രസുഹൂ പക്ഷഘാതകേ 
മേദോദോഷേ നേത്രരോഗേ മഞ്ജിഷ്യാദി പ്രശസ്യതേ 

ഗ് 

മമ്ജിഫ്ഠാട- മഞ്ചടി മുസ്ലടമത്തങ്ങാ കടമും -കടകപ്പാലയരി ഗുളൃചലിടചി 

ഠറമതു', കുഷ്ടം വെള്ളക്കൊട്ടം നാഗരംടടകുക്കു് ഭാര്ങ് ഗീ_ചെവതേക്കിന് 

വേരു” ക്ഷുദ്രാടകണ്ടകാരിച്ചുണ്ടവേരു്* വച വയമ്പ് നിംബംടവേപ്പിന്തെഴലി - 
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നിശാദ്പയം--മഞ്ഞെളം മരമഞ്ഞ0ംതൊലിയും, ഫലത്രികംകത്രിഫലത്തോ, പടവലം 

കടുകാടകടുകുരോഹിണി മൂവംപെരുംകുരുന്ധവേരു് വിഡംഗം-വിഴാലരി അ 

സനംവേങ്ങക്കാതല് ചിത്രകം_കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു” തൃയമാണം.ബ്രദ്മി കൃഷ്ണാ: 

തിപ്പലി ഇന്ദ്രയവം-കുടകപ്പഠലയരി വാശകംത്തടലോടകവേരു് ഭൂഗേരാജം-ക 

യ്യോന്നി മഹാദാരു-പെരുമരത്തിന്തൊലി പഠഠാ_ പടത്താളിക്കിഴങ്ങ്, ഖദിരംട 

കരിങ്ങാലിക്കാതല്, ചന്ദനം ത്രിവൃത്ത്ടത്രികൊല്ലക്കൊന്ന വരണം നീര്മാതള. 

ത്തിന്തൊലി കൈരാതംടപുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു് ബാകുചീടകാര്൪കോകിലരി കൃത 

മാലകം-കൊന്നവേ?തൊലി ശഖോടകംംമുതക്കിന് വേരതൊലി മഹാനിബേം 

ആയ്യുവേപ്പിന്തൊലി കരഞ്ജംപുജ്മില്വേര്തൊലി അതിവിഷാംഅതിവിടയം 

ജലംടഇരുവേലി ഒഇന്ദ്രവാരുണിക. കാട്ടവെള്ളരിവേരു് . അനന്ത ചേകെടിത്തൂവ 

വേരു" ശാരിബാ നന്നാറിക്കിഴങ്ങു” (ന൨നീണ്ടി) പപ്പടം പര്പ്പടപ്പുല്ല് ഇവ സമം 
കഷായംവല്ല തിപ്പലിപ്പൊടിയും ഗുത് ഗുലുവയം മേമ്പോടിചേത്തു സേവിക്ക. പതി 

നെട്ടുവിധകുഷ്ടങ്ങളും വാതരക്ത്വും പക്ഷാ ഘാതവുംശമിക്കും, ഉപദംശം എന്നു പേരു 

കള ലിംഗരോഗവും പെരക്കാലും, കാല്തരിപ്പം മുമ്മേദസ്സം നേത്രരോഗങ്ങേളു.ം 

ശമിക്കം, 
സ്സ 

൨൧൬. . മഞ്ജിഷ്യാദികഷായം 

മഞ്ജിഷ്ഠാ ത്രിഫലാ തിക്താ വചാ ഭാരു നിശാമൃതാ 
നിംബശ്ചൈഷാം കൃതഃ ക്വാഥോ വാതരക്തവിനാശനഃ 
പാമാകപാലികാകഷ്ടരക്തമണ്ഡലജിന്മതഃ 

മഞ്ജിഷ്ഠാചമഞ്ചേടടി ത്രിഫലത്തോട്” തി.ംതാ.പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു വചാ.വ 
യന്മു” ദംരു--ദേവതാരം നിശാ--വറട്ടുമഞ്ഞെ€ം അമൂുതച.ചിറഠമൃതു” നിംബംട-വേ 
പ്ലിന്തൊലി ഇദു കഷായം സേവിച്ചാല് വാതരക്തവും രക്തമന്ധല (ശ്രീതപിത്ത) 
വും പാമകേപാലകഷ്ഠടവും ത്വഗ്രോഗങ്ങളു.ം ശമിക്കും 

൨൧൭. (നവകാഷികം) ദാവിഗുള ,ച്യാദികഷായം 

ദാവീഗുള ,ചികടുകോഗ്രഗന്ധാ 
മഞ്ജിഷ്ടനിംബത്രിഫലാകഷായഃ 

വാതാസ്രമുച്ചൈന്നവകാ൪ഷികാഖ്യോ 
ജയേച്ച കുഷ്യാനഖിചാ൯ നരാണാം. 

ദാവീ--മരമഞ്ഞ ംത്തൊലി ഗുഭ, ചീട ചിററമുതു” കടുകാട-കടുകുരേഹിണിം. 
ഉഗ്രഗന്ധാടവയമ്പ് മഞ്ജിഷ്ഠംടമഞ്ചടി നിംബംംവേപ്പിന്തെൊലി ത്രിഫലത്തേട്ട്* 
ഈ കഷായം വാതരക്തം, കുഷ്ടുങ്ങഥം ഇവധയ ശമിപ്പിക്കും. 

൨൧൮. വാശാഗുളൂച്യാദികഷായം 

വാശാഗുള, ചീചതുരംഗുലാനാ- 
മേരണ്ഡതെലേന പിബേല് കഷഠയം 
ക്രമേണ സവാംഗജമപ )ശേഷം 
ജയേദസ്തഗ്വാതഭവം വികാരം. 

വാശാടത്തടലോടകവേരും ഗ്രഭൂച്ടചിററമുതു"ം ചതുരംഗുലം-കൌൊനാ 
വേര് തൊലി ഇവ കഷായംവച്ചു ആവണക്കെണ്ണ ചേത്തു സേവിക്കുകം രക്തവാതം ് ൂ്് 
നിമിത്തം സവാംഗമണ്ടാകുന്ന കുടീറഠല് മുതലായവ ശമിക്കും, 



൫൮ സഹസ്രയോഗം 

സ്ഥലത്തിനു" 
൨൧൯. വരാസനാദികഷായം 

വരാസനാഗ്ൃയഃപത്രദനിശാക്വാഥോ മധുപ്പു, തഃ 
ദ്വിരദഃ സ്ഥൂലദേഫോപി പിബന് മാസാത"കൃശോ ഭവേത്. 
വരാ ത്രിഫലത്തോട്ട്ം അസനം--വേങ്ങക്കാതല് . അഗ്നിം കൊടുവേലിക്കി ഴങ്ങു'ം അയഃപത്രം-ഇരുമ്ൃതകിട്ട”. നിശാടവറട്ടുമഞ്ഞ0ം ഇവ കഷായംവച്ചു തേന് മേഖപൊടിചേത്തു സേവിക്കുക, സ്വെയല്യം ശമിക്കും. 

൨൨൦. മുല്ഗാദി കത്ഞിക്കഷായം. 
മുദ്ഗലാജാന്വിതാം പേയാം ഖദിരഃക്വഥജാം പിബേതാ 
അതിസ്ഥരല്ൃപ്രമേഫാദിരോഗസ്യ വിനിവ്ൃത്തയേ. 
കരി ഞ്ങാലിക്കഷായത്തില് ചെവപയററിന്പരിപ്പും മലര്പ്പൌടിയും ചേത്തു ക 

ഞ്ഞിവച്ചു കുടിക്കുക, അതിസ്ഥരല്യത മൂത്രമൊഴിവു മുതചായ രോഗക്ജം ശമിക്കും. 

൨൨൧. കൂമിഘ്ാദി കഷായം. 

കൃമിഘതത്രിഫലാജാജികട്വിവ്യോഷാമുതൈഃ കൃതഃ 
കു്പാഥോയ/തിസ്ഥയല്യദോഷഘ്ലോ മധുഗുല്ഗുലുസംയുതര് 
കൃമിഘ്ലം-വിഴാലരിക്കാമ്പു്, ത്രിഫലത്തോട്ട്”ം അമജാജി_ജീരകംം കുട്വീം 

ഏലത്തരി. വ്യോഷംട മുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി. അമൂതു” 5 ചിററമൃതു. ഇവകൊ 
പ കഷായം തേനും ഗുല് ഗുലുവും മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിച്ചാല് സ്ഥഠല്യദോഷം 
ശമക്കംം 

മലശോധനയ്ക്ക് . 

൨൨൨. കടുകാമലകാദികഷായം. 

കഴുകാമലകഗുളചിശുണ്ണീശമ്യാകപല്പവൈഃ സശിവൈഃ 
സിദ്ധം തോയം സഗശുളം പീതം മലശോധനം കുരുതേ. 

കടക -കടുകുരോഹിണി. ആമലകടേനെല്ലിക്കത്തോട്ട്". ഗുഭൃചിടചിറഠ 
മുതു: ശുണ്ണീംചുക്ക്ം ശമ്യാകപല്ലവം--കൊന്നക്കു രുന്ന്. ശിവാംകടുക്കാത്തോടട്* 
ഇവകൊണ്ടുമ്ള കഷായം ശക്കര മേടമ്പാടിചേത്തു സേവിക്ക, മലശോധേന 
ഉണ്ടാകുംം 

൨൨൩. പാടോലമൂലാദികഷായം. 

പടോലമൃലകൈരണ്ഡദന്തിത്രേഷ്ടേക്ഷുകംഭകൈഃ 
ശുണ്ണിഗുളചീയുക്രതൈശ്ച പൂതീശമ്യാകപല്പവൈഃ 
സസിന്ധൃത്ഥഗുളം പാക്യം വിരേകാത്ഥം പ്രശസ്വൃതേ. 

പടോലമുലം പടോലത്തി൯വേര് ഏരന്ധം -ആവണക്കി൯വേര്ം ദന്തീട 
നാഗദന്തിവേര്. ശ്രേഫ്യുടത്രിഫ്മലത്തോടട്. ഇക്ഷുംകരിമ്മു്ം കുംഭകംടത്രികോല്ല 
ക്കൊന്നം ശുണ്ണീക.ചുക്ക്. ഗഭംചി_ചിഠഠമൃതു” പൃതീംആവില്ക്കുരുന്നു്ം ശമ്യാക 
പല്പവംടകൊന്നേത്തളിരു്ം ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം സസിന്ധൃത്ഥഗുള.ം-ഇന്തുപ്പം 

ശശ്രെയും മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കുക, മലശോധന മുണ്ടാകും, 



കഷായയോഗങ്ങഠാം ൫൯. 

൨൨൪. ആത്തവശോധനത്തിനു കഷായം. 

രക്തംതീണ്ടായിരിക്കുമ്പൊഴുതിലഴകില് വീ_ 

ഴായ്ക്കിലേണേക്ഷണാനാം 

നിത്യം നിത്യം പ്രഭാതേ പരുകുവൊരു പിലാ. 

ശിന്തൊല്'ദിഃ കഷായം 

സത്യം നന്നേമുരിക്കിന്൯തൊലി കൃതഭസിതം 
മേ൯പൊടിം ചേത്തു കാരെ - 

്ളത്ഥം ക്വാഥം കടിപ്പൂ പിണര്പുളിമതല്ത൯ 

വല്ലം ചാപി പാകം 

൧. ദരുപലം പിലാശിന് (ചമത) 6 താലി കഷായംവച്ചു നിത്യവും രാവിലെ. 
സേവിക്കുകം ജതുരക്തത്തടസ്സും ശമിക്കും. ൨. കാരെള്ള് കഷായംച്ചു മുരു 

ക്കിന്തൊലി ഭസ്തമാക്കി രമമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കുക. ൩. പിണറിന്തൊലി 
കഷ്ദായംവച്ചു സേവിക്കുക. സ്ര്രീകഠംക്കു ആത്തവരക്തത്തടസ്സും ശമിച്ചു രമസ്സ്റ് ശുഭ്ധി 
യദകുഠ, 

ഗര്ഭിണിക്ക്. 

൨൨൫. ത്രിഫലാദികഷായം. 

ത്രിഫലായഷ്ഠികാക്വാഥം നെയ്യുമായ” പരുകിടുക 
അധികം നോവുക്രടാതെ സൂതേ പുത്രം ക്ഷണാദ്വധു॥ 

ത്രിഫലത്തോട്, യഷ്കികാടഛരട്ടിമധുരം ഇവ കഷായംവച്ചു നെയ് മേഖ്ലെ- 
ടിചേത്തു സേവിക്കുക. ഗര്ഭിണി വേദനക്രടടതെ സുഖമായി പ്രസവിക്കും, 

൨൨൬. ബബലാദികഷായങ്ങഠം. 

പൃഷ്ല്റേ ശ്രുലേ ച ഗഭേ ബലയടപൊതിയന്൯ 
ഗോപിസേവ്വയ്യോല്പലാനീ൪ 

നല്പാല് ക്രട്ടിക്കഷായം പരുകുവിതു സിതാം 
ചേത്തു പാല്വെണ്ണ തിഞ്ഞം 

കൊള്ളൂ, പോക്കിങ്കല് മുസ്ലാശൃതജലമഥവാ 
പാഠ തുവാ ഗുഫാവേ൪ 

വില്വാംഭോദാംബു ചുക്കെന്നിതു കുവ൮കിനന് ൪ 
താന് കുവുന്മോട്ടിക്രട്ി 

ഗര്ഭിണിക്കു. വയററില് വേദനയോ രക്തപ്പോക്കോ ഉണ്ടായാല് കുവന്തോട്ടി 
വേരു അടപെതേ യന്കിഴങ്ങു”, നവഠീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്, രാമച്ചം ചെങ്ങഴു നീകുക്കിഴങ്ങു 
ഇരുവേലി ഇവ കഷായംവെച്ചു പഠല് ചേത്തു കവക്കി പഞ്ചസാരചേത്തു സേവിക്കുക, 
പാലില്നിന്നെടുക്കുന്ന വെണ്ണ സേവിക്കുക. ന 

ാറസ്ത്ു തുണ്ടായാല് മുത്ത അദാക്കിഴ ്ങിന്൯കഷായം സേവിക്കുക. പാട 
ത്താലിക്കിഴങ്ങു്, കൊടിത്തു വവേരു“, ക്രവളവേ൪, മുത്തങ്ങ, ഇരുവേലി, ചുക്കു”, കു൨. ന്തേറടിവേര് ഇവ കഷായംവച്ചു” സേവിക്കുക, ശമിക്കും, 
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൭ യേറനിശ്ുൂലയ്ക്കു്. 

൨൨൭. രാസ്ത്റാദാവാദികഷായം. 
രാസ്ത്റാദാരുബലാദര്ഭമുസ്തലോശീരപുനന്നവൈഃ 
കഷായം സേവയേല് ക്ഷദദ്രശക്കരം യോനിശൂലിനീ. 
രാസ്സ്റാടചിറഠരത്ത ദാരു_ദേവതാരം ബലാകവന്തോടിവേര് ദുവേ൪ മുസ്തംമുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു” മശിരംടടരാമച്ചം പുനന്നവം-തമിഴാമവേരു' ഇവ ക “ഷായംവച്ചു' തേനും പഞ്ചസാരയും മേഖ്മൊടിചേത്തു സേവിക്കുക, യോനിശ്രുല 

ശമിക്കും, 

൨൨൮. നയോപായകഷായം 

ബലായാദശഭിദാഗൈര്ദ്വാഭ്യാം ജിരകവിശ്വയോഃ 
സിദ്ധാഃ ക്വാഥോ നയോപായഃ ശ്വാസഫിധമഫഹരഃ പരം 

കവന്തേോട്ടികഴഞ്ചു ൧൧ ജീരകം ചുക്കു” ഇവ ഓരോ കഴഞ്യുവീരം, ഇടങ്ങഴി 
വെള്ളത്തില് കഷായംവെച്ചു സേവിക്കുകം ശ്വാസവും ഇക്കിളം ശമിക്കും, 

൨൨൯. നാഡിക്വാഥം. 

ദശമൃലം ബലാമുലം ത്രിഫലാ കിരിയാത്തയും 
യവാഷം മരിചം രാസ്റ്റാ ഷഡംഗം ജീരകത്രയം 
അജാജ്യാറരിയും യഷ്ടി ഉലുവാ ച സുര്ര്രമം 
മുദ്ഗം പഞ്ചാംഗുലം മഞ്ഞഠം ആശാളീ മരമഞ്ഞളും 
കതകം-” നിംബചമ്മം ച സമഭാഗാനി കാരയേത് 
രജ്യതേ വികലാ൯ നാഡീന് സവനാഡീഹതാന് ഗദാ 
നാഡീക്വാഥം നിഹന്ത്യേതദപ്യദ്ധവൈല്യാഭിസമ്മതം 

ദശമൂലം, കുവന്തോട്ടിവേരു*, ത്രിഫലത്തോട്ട്,കിരിയാത്തു”, കൊടിത്തുവവേരു, 
കുരുമുളക്, ചിററരത്ത, ഷഡംഗം-മുത്തങ്ങാ, ചന്ദനം, ചുക്ക്, ഇരുവേലി, പര്പ്പട 
കപ്പല്ല", രാമച്ചം, ജീരകം, കരിംലീരകം, പെരുംജീരകം, അയമോദകം, കടക 
പ്യാലയരി, കാര്കോകിലരി, ചെവവ്പുന്നയരി, വിഴാലരി, കെത്തേമ്പാലേയരി, ഏല 
ത്തരി, ഹരട്ടിമധുരം, മുലയവം, ദേവതാരം, ചെവപയവ്, ആവണക്കി൯വേരു”, വട്ട 
മഞ്ഞ, ആശാളി, മരമഞ്ഞ ംത്തൊലി, തേറഠമ്വര൯, വേപ്പിന്തെലി ഇവ സമം 
കഷാായംവെച്ചു ഒയചിത്യംപോലെ മീറ, കന്മദം മുതലായ: മേമ്പൊടിചേത്തു സേവി 
ക്കം നാഡി പ്പിഴകഠം തീരുംം 

൨൩൦. ത്രായന്ത്യാദിക്വാഥം. 

ത്രായന്തിത്രിഫലാനിംബകടുകാമധുകം സമം 
ത്രിവൃത“പടോലമൂലാഭ്യാം ചത്വാരോംശാഃ പൃഥക് തഥാ 
മസൂരാന്നിസ്തഷാദഷ്ഡെ തല്ക്വാഥഃ സഘ്യതോ ജയേത് 
വിദ്രധീഗുന്മവിസപ്പദാഹമോഹമദഭജ്വരാന് 
തുൂണ്മൂര്ക്ലൂുംഛര്ദ്ദിഹൃദ്രോഗപിത്താസ്തക്കുഷ്ഠകാമിലാഃ 

ബ്ൃഹ്മി, ത്രിഫലത്തോട്, വേപ്പി൯തൊലി, കടുകുരോഹിണി, ഇരട്ടിമധുരം 
.ഇവ അരക്കഴഞ്ചുവീതം ത്രികോല്പക്കൊന്ന പടവലവേര് ഇവ ൨ കഴഞ്ചുവീതം 



കഷായയോഗങ്ങറം ൬൧. 

 ചണംപയര്തൊലി പോക്കി കഴഞ്ച് നാലു്” ഈ ഷഷായം നെയ് മേമ്പൊടിചേത്തു 

സേവിക്ക. വിദ്രധി ഗുന്മം വിസച്പം പുകച്ചില് മോഹം മദം ജ്വരം തണ്ണ്ഠീ൪ദാഹം 

 ്മാഹാലസും ഛര്ദ്ദി ഹൃദ്രോഗം രക്തപിത്തം കാമില കഷ്ഠം ഇവ ശമിപ്പിക്കും. 

കഷായം നാലിലൊന്നാക്കിയാല് മതി. കഷായം വളിക്കരുതു്: മേത് പറഞ്ഞവ 

യില് ഒന്നിന്െറ മഉപ്ദ്രവവ്യധികളായി മാഠ൨ രോഗങ്ങളു.ടെ ബന്ധത്തി 

ലും ഇതു” ഏററവും ഫലപ്രദവും അത്ഭൂുതശക്തിയുള്ളതുമായി അനുഭവപ്പെട്ട മരുന്നുക 

ളില് രന്നാണ്ം ചികിത്സാപരമായ അഭിപ്രായങ്ങഠം ഗുരുശിഷ്യപരദ്ചരാവിഗുണ 

രും യുക്തിനമേപ്രലാപികളമംയ വൈദുമാ നികളില് നിന്നുണ്ടായിട്ടുളളതും ഇതിന്നപ്ര 

റ സ്ത്ര്തമകേയല് വിവരിക്കുന്നില്ല. 

ധാന്യാമൂം (വെഡ്ക്ുകാടി) 

അശീതിവാതരോഗേഷു ധാസ്പ്യാശും സുനിവേശയേത് 
ശുഭേ മുഫ്ത്തേ നക്ഷത്രേ സുഗ്രഫേ കലശം ന്യസേത് 
തസ്തിന്നേതാംശ്ച സംഭാരാ൯ നിക്ഷിപേന്മതിമാന് ഭിഷക് 
തണ്ഡുലസ്യ ദശപ്രസ്ഥം പൃഥുകസ്യ തഥൈവ ച 
കുലത്ഥസ്യ തഥാ ലാജാച്ചത്വാരിംശന്ന്യസേത് പുനഃ 
ആഡകം കംഗുബിജാനാം കോദ്രവസ്യ ച തണ്ഡുലാത് 
ചതുഷ'പ്രസ്ഥം ക്ഷിപേത” പശ്ചാത് ദ്വിപ്രസ്ഥം നാഗരസ്യ തു 
കാസം ദന്തശഠാമൃനാം ദീപ്ൃയകം കുഡുബാഷ്ട്കം 
ഉഷ്്ലോദകസ്യ ദ്വിപ്രസ്ഥശതം ക്ഷിഫ്വാ തിരോദധേത് 
തസ്യ തദ്വദനം ബദ്ധ്വാ പരിതോ,/ഗ്നിം പ്രവത്തയേത: 
ആസഫ്യദിവസാദേവമഷ്ടമേ ദിവസേ പുനഃ 
ധാന്യാൂമസ്താദാകൃഷ്യ പുനരുഷ്ക്യോദകം ക്ഷിപേത" 
ആതുരഃ സ്ത്റിശ്ധാസവാംഗസ്തദാ തത്രാവഗാഫയേത” 
മാത്രാണാം ഷട“സഹഫസ്്രാണി പരമഃ കാല തുച്യതേ. 

ശുഭം-ശ്രേഫ്ഠമായതുു് മുഹുത്തം.സമയം സുഗ്രഹേ.മുഹുത്തര:ശിയില് ശഗ്ര 
ഹങ്ങറം നില്ലൃമ്വോ€ം ശുചിയായ ഗൃഹത്തില് എന്നത്ഥാല് വേറെ സിദ്ധിക്കമെ 
ന്നല്പതെ ആവിധം, അത്ഥം സിഭ്ധിക്കാ൯ സുഗ്ലഹേ എന്നാണെങ്കിലേ പാടുളളൂ, 
ഓലശംട പാത്രം (കുടം) സംഭാരങ്ങ0ംട ഉപകരണ അം തണ്ഡുലംഉണക്കചരി ദശ 
പ്രസ്ഥം-പത്തിടങ്ങഴി പ്ൃധുകം-ത്രവല് കലത്ഥംടമുതിര ലംജം മലരു” ചത്ര്വാരിം 
ശത്ടനാല്പതു് ആഡകംടനാലിടങ്ങഴി കംഗുബീജം-തിനയരി കോദ്രവംട:വരകു" 
പ്രസ്ഥംടേഇടങ്ങഴി നാഗരം.ചുക്കു” കംസം--നാലിടങ്ങഴി ദന്തശഠാലു--ചെ൨നാഠര 

 അ്ങ ദീപുകം..അയമോദകം കുഡുബാഷ്ടകം-- ൨. ഇടങ്ങഴി ദ്വിശതം -ഇരുന്ത 
തദ്വദനംടഅതിന്െറ വായ് അവഗഹേനംചെയ്ക_ഇറങ്ങിമുങ്ങയിരിക്ക. സ്റ്റി 
ഗ്ദ്ധാസവാംഗ൯ -സവാംഗംതൈലം പുരടിയവ൨ന്ം ഷട് സഹസ്സം_.ആറായിരം 

ഒരു നല്ല നാളിനു ശ്രഭഗ്രഹോദയമുള്ള നല്ല മുഹ്ുത്തം നിശ്ചയിച്ചു” ത്ത സമ 
യം ശുദ്ധമായ സ്ഥാനത്തില് ഒരു മണ് പാത്രംവച്ചു അതില് ബുദ്ധിമാനംയ വൈ 
ദൃ൯ താഴെപ്പറയുന്നവ നിക്ഷേപിക്കണം. മണക്കലരി അവല്, മുതിര ഇവ പ ത്തിടങ്ങഴി വീതം, മലരു നാല്പതിടങ്ങഴിയും, തിനയരിയും വരകിനെം അരിയും 
നാലിടങ്ങഴിവീതവും കുക്കചൊടി രണ്ടിട ങ്ങഴിയും ചെവനാരങ്ങാനുവക്കനാലിട ങ്ങ ഴിയും അയമോദകം രണ്ടിടങ്ങഴിയും മാത്രം, അനന്തരം ഇരുന്തൂറിടങ്ങഴി ചൂട്ടവെ 

ക! 



൬൨ സഹസ്രയോഗം 

ള്ളവും ഒഴിച്ചു ആ പായ്രത്തിന്െറ വായ” നല്ലവണ്ണം മൂടിക്കെട്ടി അതിനുചുറധം തീ 
ത്ൂമിത്തീയ് ഇടടനതു സാധരണേയനണ്േു എല്ലാദിവസവും തീകത്തിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കണം, നല്പപ്പേലെ ചൂടാകണമെന്നല്ലാതെ, തീ അധികമാകരുതു*. ഇപ്ര 
കാരം ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം എട്ടാംദിവസംമുതല് ഇതില് നിന്നും ആവശ്യമു 
ള്ള ധാസ്യാമും എടുത്തുകൊണ്ടു പകരം പലൂട്വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതിലെ തീ അണ 
യാതെയും അശുഭ്ധമാകാതെയും കഷായം സുൂക്ഷിക്കണമെന്നതു സമ്പ്ൃദായസിദ്ധാമാ 
കുന്ന. ഇറ ധാന്യാമും എടുത്തു ഒരുപാത്രത്തില് പകന്ന (രോഗിക്കു സറുകയ്യുമായി 
ഇരിക്കാവുന്ന തോണിയോ മറേറാ ത്തൃകുന്നതു നന്ന) രോഗിയെ സവാംഗം ഏ 
തേയ്ര്രിച്ചു അതില് ഇരുത്തുക, അങ്ങനെ മൂരിക്കുന്നതിന്െറ പരമാവധി ൬000 മ 
ത്രയാകുന്നു. ഈ ധാസ്യമമും, വാതോപദ്രവമുള്ള അവയവങ്ങളില് മാരചെയ്യാനും 
മയുന്നുകഠംക്കു യോജിപ്പി ക്കാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. ഈ ക്രിയ സ്വേദന 
ഹുംക്രടിയകന്നം 

തൈലയോഗങ്ങറം. 

൧. ധാമ്പന്തരം 

'ബലാമൂലകഷായസ്യ ഭാഗാഃ ഷട്പയസസ്തഥാ 

.യവകോലകലത്ഥാനാം ദശമൂലസൃയ ചൈകതഃ 
നിഷ്ടപാഥഭാഗോ ഭാഗശ്ച തൈലസ്യ ച ചത്ൃദ്ൃശ 

ദ്വിമേദാദാരുമഞ്ജിഷ്യാകാകോളിദ്വയചന്ദനൈഃ 
ശാരിബാകഷ്ടതഗരജീവകര്ഷഭസൈന്ധവൈഃ 
കാളാനുസാരീശൈലേയവചാഗരുപുനന്നവൈഃ 
അശ്വഗന്ധാവരിക്ഷീരത്തക്ലായഷ്ഠീവരാരസൈഃ 
ശതാഹ്വാസുപ്യപണ്ണ്ൈ്യലാത്വക്പത്രെ? സൂക്ഷ്യകല്ലം]തൈഃ 
പക്വം മൃദ്വഗ്നിനാ തൈലം സവ്വവാതവികാരജിത് 
സൂതികാബാലമമ്മാസ്ഥിഹതക്ഷീണേഷ്ു പൂജിതം 

ജ്രഗുന്മഗ്രഫോന്മാദമൃത്രാഘാതാന്ത്രവൃദ്ധിജിത് 
ധന്വപന്തരേരഭിമതം യോനിരോഗക്ഷയാപഫം. 

ബലാമൃലകഷായംടകവന്തോട്ടിവേരു” പലം ൪൮. പഞ്ഞിപോലെ ചതച്ചു 

൨൪ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിലൊന്ന് (൬ ഇട ്ങഴി) ആക്കണം. 

പയസ്സ് --പഠല് ഭാഗം (ഇടങ്ങഴി, ൯, യവം.യവധാസ്യം, കോലടേലന്തക്കുരും ക 

ലതറകേപഴമുതിര, ദശമൂലം ഇവജെല്ലാംക്രടി പലം വം നല്ലപോലെ ചതച്ചിട്ട ൪ 

ഇട ങ്ങഴിവെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിക്കം എണ്ണ ഇട 

അഴി ൧. പലത്തിനു ഇരുനാഴിവെള്ളംവീതം എന്ന വാഗ് ഭടമതപ്രകാരം ഇങ്ങനെ 

തന്നെയാണു വേണ്ടതും (ഇതില് പകതിഅഭവിനു മരുന്നകഠംചേത്തു കാച്ചുന്നതു ശരി 

യല്ല.) ഭ്വിമേദംമേദയും മഹാമേദയും (മേദാഭഠവേ ചാശ്പഗന്ധാ മഹമേദേ ജു ശാ 

രിബാ ഏുന്ന പ്രമാണപ്രകാരം അമുക്കരവും നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങുകോ ശതവേരിക്കിഴങ്ങു് 

ഇരടിയോ പകരംചേശ്കാം.) ദാരു--ദേവതാരം, മഞ്ഞിഷ്ഠുാ-ടമഞ്ചട്ടി, കാകോളിദ്വയം:- 

കാര്കോളിയും ക്ഷീരകാര്കോളിയും, (കഠകോളീയുഗളാഭാവേ നിക്ഷിപേച്ച ശതാ 

ി 
 ി 



തൈലയോഗമത്ങം ന്൬൩ 

വിം ഏന്ന പ്രമാണപ്രകാരം ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്” ഇരട്ടിയോ അമുക്കുരം ഇരട്ടിയോ 

പകരം ചേക്കാം) ചന്ദനം. ശാരിബന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. കുഷ്യം കൊട്ടം തഗരം-- 

തകരം, മീവകര്ഷഭങ്ങം- ലീവകവും ഇടവകവും. (ഇവയ്ക്യപകരം പാല്മുതക്കി൯ 

കിഴങ്ങു ഇരട്ടിചേക്കാം) സൈന്ധവം-ടഇന്തുപ്പ കാളഠനുസാരിടതുലുവാം ശൈലേ 

യംകന്മദം, ഖചാ_വയമ്പു"ം അഗതം--അകില്: പുനന്റവകതമിഴ മവേര്, അശ്വ 

ഗന്ധഅമുക്കരം., വരീ_ശതവേരിക്കിഴങ്ങു്, ക്ഷീരശുക്ശരാ- പാല് മുതക്കിന്കീഴങ്ങ്. 

യഷ്കി--ഏരട്ടിമധുരംം വരാ_ര്രിഫലത്തോട്ട്. രസം--നവംപശ (ഇവിടെ മീറ ചേക്ക 

ന്നതും കൊള്ളാം) ശര ഹവ ശതകുപ്പ. സൂപൃപണ്സ്ികം.കാട്ടഴന്നി൯വേരും കാട്ടുപ 

_ യാഠിന്വേരും ഏലം ഏലത്തരി. ത്വക്കു”_.ഇലവര്ങ്ങം. പത്രം-:പച്ചില ഇവ 

കല്ലാക്കി നല്ലപോലെ അരച്ചുചേക്കണം മൃദ്വഗ്നികൊണ്ടെ പകേമക്കി അരി 
ച്ചെടുക്കുകം ഇ €തെലം എല്ലാ വതേരോഗങഞ്ങംക്കും നന്ന്. പ്രസവിച്ച സ്റ്രീകഥം 

ക്രം കടികഠാക്കും മമ്മങ്ങളിലേം അസ്ഥികളിലോ അഭിഘാതം എററഠിട്ടുള്ളവക്കം 

ക്ഷീണന്മാശ്മം പ്രശസ്സൂമാകുന്നും ജ്വരം ഗുന്മം ഗ്രഹപീഡ ഉന്മാദം മൂത്രാഘാതം: 

ആത്തവൃദ്ധി യോനിരോഗം ഇവയ്യ്തും ശമനം വരുത്തും ഈ തൈലം ധന്വന്തരി 

ഭഗവാന്ന പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമകേയല് ധാന്വന്തരം എന്ന പേരുണ്ടായി. ഇതു്” ദേഹത്തു 
തേയ്ലക്ാനും സേവിയ്ക്കനേം വസ്ത്ിക്കും കൊള്ളും ഇതിനെ ത്രിവൃത്സ്റ്റേഹമാക്കിയും 
മറവം ഉപയോഗസ്ലെടുത്തേണ്ടതിനെപ്പഠറിയുള്ള വിശേഷങ്ങം അറിയേണ്ടവര് സൂത്ര 

_ തത്തിംലെ ധാന്പന്തരംക്രടി നോക്കകം 

൨. ശുദ്ധബല (൧) 

ബലാമൂലാല് പലശതം ഘട്ടയിത്വാ ജലേ പചേത് 
ചതുഭാഗാവശിസ്ററേ /സ്തി൯ കല്ലിതാ൯ ദശഭിഃ പലൈഃ 

ക തൈലാഡകം വിപക്തവ്യം ദ്വിഗുണക്ഷീരസംയുതം 
ഏതച്ശ്രദ്ധാബചലാതൈലം വാതരോഗവിനാശനം. 

ബലാമൂലം-കുവന്തോട്ടിവേൾ, പലശതംടന്ൃവപലം ചതച്ച് ൫൦ ഇടങ്ങഴി 
“വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ച്” ചതുര്ഭഠഗാവശിഷ്ടം-.നാലല്'ലെരേഭാഗം ശേഷിച്ചതു്ം 
(പന്ത്രണ്ടര ഇട ്ങഴി | ആക്കി കല്ലത്തിനു പത്തുപലം പച്ചക്കുവന്തോട്ടിവേരും അര 
ചുചേത്തു”, ഒതൈലാഡകംട-നാലിടങ്ങഴി എണ്ണ ദ്വിഗുണക്ഷീരസംയുതം രണ്ടി 
രട്ടി പാല്യം (ഏടിടങ്ങഴി ) ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചാല് ശുഭദ്ധബലാതൈലമായി. ഇതു 
വാതരോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നും 

൩. ശുദ്ധബലാ (൨) 
ബലാമൂലകഷായസ്യ ഭാഗാഃ ഷട്പയസസ്ുഥാ 
തൈലപ്രസ്ഥം ബലാമൂലകലുംസിഭാം സമീരനുത' 

ബ:ലംമൂലകഷായംടകുവന്തോട്ടിവേകകഷായംം ഷട'ഭാഗംത്തവഭാഗം (൬ ഇട 
അഴി) തൈലപ്രസ്ഥം. ഒരിടങ്ങഴി എണ്ണും ബലാമൂലകല്ലയസിദ്ധം-കവന്തേടിവേര് 
കല്ല, (൪ പലം) പയസ്സ്റ്--പതുവിന് പാല് ഷട് ഭാഗാഃടആവഭാഗം (൬ ഇടങ്ങഴി) 
കച്ചിയരിക്കം സമീരനുത്ടവതേരേഗത്തെ ശമിപ്പിക്കന്നതാകന്നു. ഈ തൈല 
അഞഅ്ങഠം സേവിക്കാനും പുറത്തേയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം, ഇവയ്ക്ുതന്നെ ആവത്യനയേം 
കരടി അനേകവിധാനങ്ങം ഡ്രന്ഥാന്തരങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്”, 

ര്. ക്ഷീരബല 

ബലാമൂലാത പഞ്ചപലം ക്ഷിരപിഷ്ഠം ച യോജയേത” 
ക്ഷിരേ ചതു്ലൂണേ തൈലപ്രുസ്ഥം മുദ്വഗ്നിനാ പചേത 



നത് സഹസ്രയോഗം 

പാനോേ വസ്ത്ര തഥാഭ്യംഗേ നസ്ൃകമ്മണി ശസ്ൃതേ 
ഏതത് ക്ഷീരബലാതൈലം വാതാശീതിവിനാശനം. 
ബലാമൂലം-കുവര്ന്തോട്ടിവേള്. പഞ്ചപലംഅഞ്ചുപലം. ക്ഷീര പിഷ്ടംപാ 

ലില് അരച്ചു (കല്ക്കമാക്കിച്ചേത്തു തൈലപ്പസ്ഥംടട ഒരിട ്ങഴിയെണ്ണു, ചതുശ്ുണേ 
| ക്ഷീരേം-നാലിരട്ടി (നാലിടങ്ങഴി) പാലൃചേത്തു മുദ പഗ്നിനാടകുറേന്ത്ു തീയ്െരിച്ചുകാച്ചി 

പാകത്തിനരിക്കുക. ഇതിനു ക്ഷീരബലതൈലമെന്നു പേര്, സേവിക്കാനും വസിവ 
നും തേയ്ക്കാനും നസ്യത്തിനും ഹിതമാകുന്നം എല്ലാ. വാതവ്യാധികളെയും (ശമി. 
വ്യ 

ക ക്കന്നതുമാകുന്നു. 

൫, പ്രദഞ്ജനവിമമട്ടനം 

ബലാശതാവരിശിശഗ്ര,വരണാക്കകരഞ്ജകാഃ 
ഏരണ്ഡഞ്ചാപി കോരണ്ഡോ വാജിഗന്ധാപ്രസാരിണി 
പഞ്ചമൂലം വരിഷ്ഠം ച തൈസ്സുമൈഃ ക്വഥിതേ ജലേ 
പാദാവശേഷിതേ ദദ്യാത” തൈലസ യാഭ്ഥാഡ്ഥകം ഭിഷക് 

ക്ഷിരം തദ'ദ്വിഗുണം ദദ്യാത” തത്സമേ ദധികാഞ്ചികേ 
തഗരാമരകാഷ്യൈലാശുണ്ഠീസഷപചോരകാഃ 
ശതീഫ്വാകുഷ്ടസിന്ധുത്ഥരാസ്ത്രാകാളാനുസാരികാൻ 
വചാ സചിത്രകം മാംസി! സരളം കടരോഹിണീ 

പ്രത്യേകം കാരഷികാന് ഭാഗാന് പ്രതിവാപായ പണ്ഡിതഃ 
 തത്സംഭാരേണ മൃദ്പവഗ്നിസിദ്ധം തിലജമാദരാത" 

പാനാഭ്യഞ്ജനനസ്വേഷ്യ വിധേയം വസ്തികമ്മണി 

അശീതിവാതജാന് രോഗാന് ഹന്യ്യാദാശു സുദാരുണാന് 

വാതഗുന്മാദ്ടിതം വൃദ്ധിമാന്ത്രജം വാതവിദ്രധം 
മൂഡ്ഥഗഭം തഥാ ശരൂലാ൯ന് വിവിധാംശ്ച വിനാശയേത് 

ഏതത്തൈലം മഹാവിയ്യമാത്രേയപ്രമുഖൈ?$ പുരാ 
നിമ്മിതം നാമതശ്ചാപി €“പ്രഭഞ്ജനവിമദ്ദനം?? 

ബലാ കുവന്തോടിവേരു, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് - ശിഗ്രംംമുരിങ്ങവേര്തൊലി. 

വരണംനീര്മാതളത്തിന് (വേര്) തൊലി അക്കം-എരുക്കി൯വേരു”. കരഞ്ജകം- 

പുങ്കിന്വേര്തെൊലി. ഏരണ്ഡംടആവണക്കിന്വേരു. കേരണ്ഡംടകൊടിയാവ 

ണക്കി൯വേര്, (കരിംകറഠിഞ്ഞിയെന്നം അഭിപ്രംയമുണ്ടു”.) വാജിഗന്ധടഅമുക്കരം. 
പ്രസാരിണിവേരു., വരിച്യുംപഞ്ചമൂലംടവലിയ പഞ്ചമൂലം ്രവള.ം കുമിഴ്” പാതി 

രി പയ്യാഴാന്ത മുഞ്ഞ ഇവറഠിന്വേര്, ഇവ എല്ലാംക്രടി മുപ്പത്തിരണ്ടുപലം. ൩൨. 

ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു എട്ടിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു രണ്ടിടങ്ങഴ! 
എണ്ണയും, ക്ഷീിരംടപഠല്. തദ്ദ്വിഗുണംഅതിന്നിരട്ടി, (ര ഇടങ്ങഴി) ദധി 

തൈര്, കാഞ്ചികം-കാടിം ഇവ ൨ ഇടങ്ങഴിവിതം ചേക്കുക, തഗരംടതകരം. 

അമരകാഷ്ഠംദേവതാരം. ഏല-ഏലത്തരിം ശുണ്ണീ.ചുക്കു”, സര്ഷപംടകടുക്ക് 

ചോരകംകച്ചേോലംം ശതാഹഹപ0ശതകുപ്പം കുപ്പുടേകൊട്ടം സിന്ധൃതഥംടഇന്തു 

പ്പ്. രാസ്റ്റാചിറഠരത്ത, കാള നേസാരികമകേതുലുവാം വചാംവയമ്പ്ം ചിത്രകം: 

കൊട്വേലിക്കിഴങ്ങു. മാംസിംംമാബ്ഖിം സരള ം-ചരളംം കട്ടരോഹിണിട- കഴുകു 

[മിന്റ് ചട 



ട് 

തൈലയോഗങ്ങം ൬൭ 

രോഹിണി ഇവ ഒരോന്നും കാര്ഷികഭാഗംടമൂന്നകഴഞ്മവീതം, പ്രതിവാപം-ക 

ല്ലം ചേത്തു ചെറിയ തീയിട്ടു പംകപ്പെടുത്തി അരിക്കുക. ഇതയതൈലം സേവിക്കാ 

നം തേയ്ക്കാനും നസ്ൃത്തിനും വ്ല്ിവയ്തുനും കൊള്ളാം. എണ്പതുപ്രകാരമുള്ള ൮9 

 തരോഗങ്ങളെയും, വാതഗുന്മത്തെയും തആആന്ത്രവൃ ദ്ധിയേയും വംതവിദ്രധിയേയും മൂഡ 

ധാര്ഭത്തെയും, പലപ്രകാരത്തിലുള്ള വേദനകളെയും, ശമിപ്പിക്കും. മഹാവീയ്യുമായ 

ഇട പ്രഞ്ജഭനവിമര്ഭുനതൈലം ആത്രേയാദികം നിമ്മിച്ചതാകുന്നു. 

൬. ചിഞ്ചാദി (൧) 
ൂര് 4 ! ര്. [| 

_ ചിഞ്ചാമണ്ഡകസാരണീവരണകസ്നുകീഭാനുഗണ്ഡിരികാ 

ജംബിരീശതപത്രഗൃഞ്ജനരസേ ദദ്ധൃമുശുക്താന്വിതേ 

സിദ്ധാത്ഥാമരദാരുശിഗ്ഗ ലഖണൈവിശ്വാന്വിതൈഃ കല്ൃകിമെത.- 
] 

സ്ധ്റൈലം സിദ്ധമശീതിവാതവികൃതിം ചിഞ്ചാഭി ശീഫ്ര്യം ഹരേത് 

ചിഞ്ച-പുളിയിലം ആമസ്ധകം_ആവനക്കിലം സാരണിചപ്രസ്ാരണി. 

(സമൂലം) വരണകംടനീര്മാതഭളത്തിലം സ്നുക്ക _-കദളിയില. ഭാനു--ഹരുക്കിലം 

ഗണ്ഡീരികം-ഞെൊടിഞൊടട (ഞൊട്ടഞഞൊടിയന്; ജംബീരി-ചെരനാരകത്തിലം 

ശതപത്രംമുരുക്കില. (മുരിങ്ങയില എന്നു പക്ഷം) ഗൃഞ്ജനം-വെള്ളഒളി. (പുനര് 

മ്മുരിങ്ങ ഏന്നു പക്ഷം) ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരില് ദധി തൈര്, അമുശുക്തം. 

ചുത്തവ്വളി. ,ധാന്യാമുവിധാനം നോക്കുക) ഇവ കടിച്ചേത്തു, സിദ്ധാത്ഥംട കടുക്. 

അമരദാരു ദേവതാരം. ശിഗ്രടമുരിങ്ങവേര്തൊലി, ലവണം-ടഇന്തൂപ്പ്. വിശ്വം. 

ചുക്ക്” ഇവ കല്ക്കമാക്കി, കാച്ചി അരിക്കുന്ന ഈ ചിഞ്ചാദിതൈലം എണ്ണുതുവാത 

_ ത്തേയും ശമിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. 

൭. കേതക്യാദി 

കേതികമൂലബലാതിബലാനാം യദ”"ബഹഫളേനുരസേന വിപക്വം 
തൈലമനല്പതു ഷോദകയുക്തം മാരുതമസ്ഥിഗതം വിനിഹന്തി. 

കേതകിമൂലം-പൂക്കൈയവേരും ബല--കവന്തേട്ടിവേരു”ം അതിബലാംത്ത 
നക്കവന്തേറടി (ഉ൬൪ര്ക ത്തിന് വേര്ം ഇവയുടെ കഷായവും കാടിവെള്ളവും ക്രടി കാ 

മുന്ന തൈലം അസ്ഥിഗതമംയ വാതരോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കും. ഇതിനു കലം മേല്ല 
റഞ്ഞ വേരുകളേം, ഏലാദിയോ ഒചിതൃംപോലെ യോജിപ്പിക്കണം. 

൮. ചിഞ്ചാദി (൨) 

ചിഞ്ചായാഃ പത്രപാക്യേ തു ശിഗ്ഗ,സജ്ജാര്ജ്ജകൈ3 പചേത് 
പഞ്ചഭിരപ്പവണൈയ്യക്തം തൈലം സവാംഗവാതനുത”. 

പുളിയില കഷായംവച്ചു, അതില് എട്ട്ുചേത്തു ശിഗ്ര,മുരിങ്ങവേര്തൊലി. 
സജ്ജംടചെഞ്ാല്യം. ആജ്ജകംടമണിക്കഞ്ജുകംം പഞ്ചലവണംംഇന്തുപ്പു് വിള 
യുപ്പ , കല്ലുപ്പ്, കാരുപ്പു്, വെടിയുപ്പ് ഇവ കല്ലംചേത്തു കച്ചിഅരിച്ചു തേയ്കും; 
സവാംഗവതേത്തെ ശമിപ്പിക്കും, 

൯. പരിണതകേരിക്ഷിരാദി 
പരിണതകേരിക്ഷീരേ ജംബീരഫലോദകേന തലിതേന 
ക്ഷണദാസുരധൂമത്ൃതം തൈലം ഫൃപബാഹുകം ജയതി. 

പരിണതകേരിക്ഷീരേം:വഠട്ടുതേങ്ങാപ്പാലില് ജംബീരഫലോദകം_ചെ൨നരേ 
ങ്ങാനി൪ സമംചേത്തു" ക്ഷ്വണദറട്ടവറട്ടുമഞ്ഞെ€ംം സുരധ്മമം ചെഞ്ചല്യം, ഇവ കല്ലചം 
ചേത്തു കാച്ചുന്ന തൈലം അപബദകം ശേന്ന വാതവ്യംധിയെ ശമിപ്പിക്കും. 
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൬൬ സഹസ്രയോഗം 

“൧0. ദേവദാരുബലാദി 
ദേവദാരുബലാരാസ്ത്രമാംസീസര്ഷപനാഗരൈഃ 
ബലാകര്൪ഷാംശസംസിദാം രൊിലം സവാംഗവാതജിത. 

ദേവദാരും- ദേവതാരം, ബല-കവന്തോടിവേ൪, രാസ്റ്റാ_-ചിററരത്ത. മഠംസി_ 
മാഞ്ചിം സര്ഷപംടകട്ക', നാഗരം.കുക്കു*ം ഇവ കഷായംവച്ചു ബലാകര്ഷാംശം- കവന്തോട്ടിവേ ൩ കഴഞ്യുപ്രകാരംചേത്്ത കാച്ചിയ തൈലം സവീംംഗവാതം ശമി 
പ്പിക്കും. 

൧൧. കാല്ല്യാസാസ്ഥ്യാദി 

കാപ്പുാസാസ്ഥിബലാമാഷകലത്രൈഃ ക്പ്ഥിതേ ജഒചേ 
ദേവദാരുബലാരാസ്ത്റാകുഷ്ഠസര്ഷപനാഗരൈഃ 
ശതാഫ്വാപിപ്പലീമൂലചവ ൃശിശ്രരപുനന്നവൈഃ 
കല്ല ിതം തൈലമാജേന ക്ഷീരേണ സഹിതം പലചേത? 
തല്പാനനാവനാഭ്യംഗയോഗാത സവ്വാനിലാപഫം 
വിശേഷാദപബാലഞ്ച പക്ഷാഘാതാദ്ദിതം ഹരേത'. 

കാര്പ്പഠസാസ്ഥി--പരുത്തിക്കുരും ബലാടേ കുവന്തോട്ടിവേര, മംഷംപമഴുന്നു്ം 
കുലത്ഥ മുതിര, ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായത്തില് " ദേവദാരു--ദേവതാരം. ബലാ കുറ 
ന്തേട്ടിവേര്, രാസ്ത്റാം.ചിററരത്തം കഫ്ടുംവെള്ളക്കെട്ടം. സര്ഷപം-കട്ക്ം 
നാഗരം ചുക്ക്. ശതാഹപാംംശതകപ്പ. പിപ്പലീമൂലം-കാട്ടതിപ്പലിവേര്ം ചവ്യംട 
കാട്ടമുടകിന് വേര്, ശിഗ്ര, മുരി അവേര്തൊലി. പുനന്നവവതമിഴാമവേരു, ഇവ 
കല്ലച്മാക്കി അരച്ചുചേത്തു എണ്ണയും, ആജംക്ഷീരം--ത്ആടിന് പാലുംക്രടി കാച്ചിഅ 
രിഷ്ക്കു: ഈ തൈലം തേയ്ക്കുയും, നസ്യംചെയ്കയും, സേവിക്കയും ചെയ്താല് ഏല്ലാ 
വാതവ്യാധികളെയും ശമിപ്പിക്കും. വിശേഷിച്ചു, തഅപബാഹുകം* പക്ഷാഘാതം, 
അര്ളടിതം ഇട വ്യാധികഠം ശമിക്കും. 

൧൨. കൊട്ടംചുക്കാദി. 

കൊട്ടം കുക്കു വയമ്പൂ ശിശ്ഗ, ലശ്ുനം കാത്തോട്ടി ദേവ്ദ്രമം 
സിദ്ധാത്ഥം സുവഹാമരച്ചു തിലജം ദധ്നാ ച ചിഞ്ചാരസേ 

തൊട്ടാലൊട്ടു മുടക്കതിരുമതിലും വാതംതൊടാതേ കെടും 
ചിന്തിപ്പാനരുതെന്നുകേളിതുമണേമ്മന്ത്രഷധാനാം ബലം. 

വെള്ളക്കൊട്ടം, ചുക്കു”, വയമ്പ്, ശിഗ്രം-മുരി അവേര്തൊലിം ലശുനംം-വെള്മു 
കൂടി, കാത്തോടിവേര്, ദേവദ്രുമം--ദേവതാരംം സിഭ്ധാത്ഥംടകടുക്ം സുവഹാടചി 

ററരത്തം ഇവ അരച്ചു കല്ലമാക്കി ചിഞ്ചാരസേം-പുളിയിലനീരില്, ദധ"ന ഒ 

രശ്രടി തൈലം കാച്ചി തേയ്കും വതേരോംഗം ശമിക്കും. ി ന 

൧൩. ബലാശ്വഗന്ധലാക്ഷാദി 

ബലാശ്വഗന്ധലാക്ഷാണാം ക്വാഥേ പാദാവശേഷിതേ 
തൈലപ്രസ്ഥം പചേദ്ധീമാ൯ ദധിമസ്ത്ചതുര്ഗ്ഗണേ 
രാന ചന്ദനമമഞ്ജിഷഫ്ഠാദൂവാമധുകചോരകൈഃ 
ശാര ബോശ് രജലദകഷ്യാഗരുസുരദ്രമൈഃ 



തൈലയോഗകങ്ങറം ൩൬൭ 

ഫരിദ്രാകമുദാകാന്തിശതാഹ്വാപത്മകേസരൈഃ 
കല്ലൈംരേഭിഃ സുസംയുക്ൈൈഃ കാഷികൈശ്ച സുപേഷിതൈഃ 

ശനൈമ്മ,ഒവഗ്നിനാ പക്ത്വാ ഗാളയേദ് ഭാജനേ ശ്രുഭേ 

പ്രശസ്ത തിഥിനക്ഷത്രേ തത്തൈലം ശീലയേന്നര3 

തേന സവജ്വരോന്മാദക്ഷയകാസാദയോ ഗദാഃ 

നശ്യയന്ത। വിവിധാശ്ചൈവ വാതരോഗാ ന സംശയഃ 

അശ്വിഭ്യാം നിമ്മിതം തൈലമേതത' പുഷ്ഠികരം പരം. 

ബലാ കവന്തോട്ടിവേര. അശ്വഗന്ധം അമുക്കുരം, ലാക്ഷ--കോലരക്ക്ം ഇ 

വയുടെ ക_ഠഥം--കഷായം. പാദാവശേഷിതംനാലിലെന്നേക്കി എടുത്തതും (എ 

ന്നാല് കോലരക്കുമാത്രം കഷായത്തിനു പറയുമ്പോ പ്രതേകം കുറെ വെള്ളം ഒഴി 

ച്ചു വാഠിച്ചു്, മുയറധി എടുത്തശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴില്പു കുറേ വാഠിച്ചു” എടുക്ക, 
ഇങ്ങനെ വച്ചയറഠി എടുക്കുന്നതു നല്ലമാണ്ട്,) ദധിമസം-തൈര്വെള്ളം. ചതു 
ണം൭നാലിരട്ടി. തൈലപ്പസ്ഥം.ഒരിടങ്ങഴി എള്ളെണ്ണ. രാസ്റ്റോ--ചിററരത്തം ച 

ന്നാം മമ്ജിഫ്ട--മഞ്ചട്ടിം മൂര്൮.പ്രെങ്കരുന്പം മധുകട ഫരട്ടിമധുരം. ചോ 
രകം കച്ചോലം. ശാരിബം-ന൪നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”. ഉശീരം-രഠമച്ചം. ജലദംമുത്തങ്ങം 
കുപ്യം കൊട്ടം. അരഗരു-- അകില്, സുരദ്രമം--ഭേവതരേം. ഹരിദ്ര മഞ്ഞെ€ംം കമു 
ദംത്ആവല്ക്കിഴങ്ങ്. കെ൭ന്തിടഅരേണുകംം ശതാഹ്വട ശതകുപ്പം പത്മകേസ 
രംതാമരയല്ലി ഇവ ഓരോന്ന് കാര്ഷികംടമൂന്നകഴഞ്മുവീതം, സുപേഷിതം-ട 
നല്ലപോലെ അരച്ചുചേത്തു”, മുദുവായ അഗ്നികൊണ്ടു പാകംചെയ്യ്, ശുദ്ധമായ 
പാത്രത്തില് ശുരഭദിവസം അരിച്ചു, ഈ തൈലം മുപയോഗിക്കം എല്ലാവിധ ജ്വര 
ങളും, ഉന്മാദം, ക്ഷയം, കാസം, വിവിധങ്ങളുംയ വാതവ്യാധിക൦ം ഇവകള.ം ശമി 
ക്കം, അശ്വിനീദേവന്മാര് നിമ്മിച്ച ഇടു തൈലം പുഷ്ടികരവും ആകുന്നു 

൧൪. ബലാഗുളൃച്യാദി (൧) 

ബലാഗുള ഉചിസുരപാദപാനാം 
ക്വാഥേ പചേത്തൈലമിമൈശ്ച കല്ല്യൈഃ 
ജടാമയാചന്ദനകന്ദുരുഷ്ട- 
നതാശ്വഗന്ധാസരളൈഃ സരാസ്റ്്റേഃ 
ഏതത്സദാഹം സരുജം സശോഫഥം 
രക്താനുഗം വാതഗദം നിഹന്തി. 

ബലാ കുവന്തോട്ടിവേര്, ഗുഭൃചി--ചിററമൃതു”ം സുരപദേപം ദേവതാരം, ഇവ 
കഷായംവച്ചു” ജടടേജടാമഞ്ചിം തആആമയം.- വെള്ളക്കൊട്ടം. ചന്ദനം. കന്ദുരുഷ്ഠം_. 
കുന്തിരിക്കം: നതം..തകരം.: അശ്വഗന്ധം-.അമുക്ഷരം, സരളം--ചരലം, രാസ്ത്റംചി: 
ററരത്തം ഇവ കല്ല്ംചേത്ത്തു തൈലം കാച്ചി അരിച്ചു തേയ്കുകം ചുട്ടനീററല്, വേദന, 
വീക്കം ഇവയുള്ള രക്തവാതം ശമിക്കും. ഇമൈഃ ഏന്ന പ്രയോഗം സംസ്കൃത വൃംകര. 

 ണവഡ്രകാരം അതുഭൂതമായിത്തോന്നുംം തആര്ഷപ്രയോഗങ്ങളില് സാധുത്വംകാണും. 
പോലെ സമാധാനിക്കാം എന്നല്ലാതെ, ഏടി എന്നതിനുപകരം ഇ പ്രയോഗ. 
ത്തിനു മലയാളിക. ചു തസംസ്ത്ാരദോഷം വിധിക്കന്നതാണു്. ഇയയോേഗേം മ0൨ 
പ്രമംണികന്മാതം ചികിത്സകന്മരേം വൃത്യഠസപ്പെടുത്താതെ ഉുഭ്ധാരിച്ചുകടണുന്നു ഏ, 
ന്നും പറയേന്ടിയിരിക്കുന്നും 



൬൮ സഹസ്രയോഗം 

൧൫. ബലാഗുള ച്യാദി (൨) 
ഒവലാഗുള,ച്യ്യോഃ ക്വാഥേന തൈലം ക്ഷീരസമന്പിതം 
ചന്ദനോശിരയന് യാഫ്വമുസ്ലാകല്ലൈംഃ പചേദ'ബുധഃ 
സിദ്ധമേതദ്വാതരക്തം രക്തപിത്തം ശിരോരുജം 
വാതരക്തക്ൃതാ൯ രോഗാനുശ്തു ഹന യാത് സുപൃൂജിതം. 

ബലാടകുയത്തേട്ടി വേര്, ഗുളൃചിടചിററമൃതു്ം ഇവ കഷായംവച്ചു” അതില് - എണ്ണയും (എണ്ണൂ്യ്യൂസമം) പലുംചേത്തു” ചന്ദനം. ഉശീരംടരാമച്ചംം യഷ്ടത്യാഹവം എരട്ടിമധുര . മുസ്താ-മുത്തങ്ങം ഇവ കല്ല്ചേത്തു കാച്ചിത്അരിക്ക. ഈ തൈചം വതേരക്തത്തേയും, രക്തപിത്ധത്തേയും, തലവേദനയേയും, രക്തവതേംനിമിത്തമ ണ്ടാകുന്ന മഠവരോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കും. 

൧൬. ത്രിമിശ്രകം 
വരീബലാമൃതാക്വാഥേ തൈലം സിദ്രാം പയസ്സുമം 
ചന്ദനോശിരകഷ്ടാബ്ദകല്ല്ടിതം വാതരക്തനുത. 

വരിശതാവരിക്കിഴങ്ങു”. ബലാച.കവന്തോടിവേര്. അമൃതം-ചിററമൃതു”ം ഇവ 
കഷായം വച്ചു് പണ്ണും സമം പാലുംചേത്തു ചന്ദാംം മൃശീരംഭരമമച്ചംം കവും: 
വെള്ളക്കൊട്ടം ക്രബ്ദംക മുത്തങ്ങ. ഇവ കല്ലപൃമഠക്കി കാച്ചി ത്അരിക്കം വാതരക്ത 
ത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧൭. ചന്ദനാദി (൧) 

൧൨:൯൦ മധുകം കുഷ്ടമശ്വഗന്ധം സുരദ്മം 
ഉശീരമുല്പലം മാംസീ പത്രാഗരു നിശാ ബലാ 
ഫ്രീബേരം നാഗകസുമം സ്പ്പക്കാ മഞ്ജിഷ്ടശാരിബാ . 
തകരം മുഗനാഭിശ്ച ശതപുഷ്ട്രാ ഹരേണുകം 4 
സൂക്ക്ടൈലാബ്ദുത്വചം ചോരം ബര്ബ്ബരം തൈഃ സുകല്ൃിതൈഃ 
കേതകിമൂലജക്വാഥേ സക്ഷിരം തിലജം പചേത 
തദദഭ്യംഗാദ।ഭ!സ്ലൈലം വാതശോണിതനാശനം. 

ചന്ദാറംം മധുകം ഫൃരട്ടിമധുരം. കഷ്ടുംംകെടേം. അശ്വഗന്ധം അമുക്കരം. 
സുരദ്രൂമം--ദേവതാരംം മുശീരംട-രമച്ചം. ഉല്വലം--ചെങ്ങഴിനീര്ക്കിഴങ്ങു"ം മാംസി. 
മാഞ്ചി പത്രംപച്ചിലം അഗരുംത്രകില്ം നിശംവറടടമഞ്ഞ€ംം ബലടേക൨ 
ന്തോട്ടിവേര്. ഥ്രീബേരംടഇരുവേലി, നാഗകുസുമംടനാഗപ്പും സ്വ്ൃക്ക.നാന്മു 
ഖപ്പല്ല്. മമ്ചിഫ്ടുടടമമ്ചെട്ടിം ശാരിബാ-നവനിണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, തകരംം മൃഗനാഭിട 
വെരുകിന്പുഴുവു": ശാവൃുഷ്ടചതകുപ്പു. ഹരേണുകം--അരേണുകം. സ്മക്ക്ഷ്കലംട 
ചിറേഠലം. അബ്ദുംമുത്തങ്ങം ത്വചം--ഇലവര്ങ്ഗം. ചോരംടകച്ചോലംം 
ബര്ബരം--ചെവതക്കി൯വേര്ം ഇവ നല്ലുപോലൈ അരച്ചു കല്ലമാക്കി പൂക്കൈത. 
വേര് കഷായം നാലിരട്ടി ചേത്തു" എണ്ണയും പാലും ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു തേയ്ക്കും 
രക്തവാതം ശമിക്കും, ക്രടാതെ നേത്ൂരരോഗങ്ങം, രക്തപിത്തം മുതലായ അനേക 
രോഗങ്ങക്കും നന്നു”: വെരുകിന്ചുഴുവു” കല്ല്ത്തില് പറഞ്ഞതു പാത്രപകേത്തിനു 
ചക്കണംം 1 ു 

൧൮ ആരനാളോദി 
ആരനാളാഡകേ തൈലം പാദസങ്ജരസേ ശൃതം 
പ്രഭൂതേ ഖചിതം തോയേ ജ്വരദാഫാത്തിനുത് പരം. 



തൈചലയോഗങമ്ഠറം സു൯ 
ി 

ത്തരനാഭളം കാടി. ആഡകം--നാലിടങ്ങഴി, കൂടി ഇടങ്ങഴി എണ്ണയും 

സജ്ജരസം:- കുന്തിരിക്കം. (ചെഞ്ചലുൃംി നാലുപലം കല്ല, ംചേത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു 

തേച്ചാല് ജ്വരം, സവാംഗസന്താപം വേദന മുതലായവ ശമിക്കും, 

ം ൧൯. പിണ്ഡതൈലം ' (൧) 

സമമധൂച്ലിഷ്ടമഞ്ജിഫ്യാസസജ്ജരസശാരിബാഃ 
പിണ്ഡതൈലം തദദഭ്യംഗാദ്വാതരക്തരുജാപഹം. ൭ 

൦ , മശധൂപ്ലിഷ്ഠംടമെഴുക് (ചേത്തുവരുന്നതു പൊട്മെഴുക്) മഞ്ജിഷ്ഠ-മഞ്ചടി. 

_ സജ്ജരസം-ചെത്ചേല്യംം ശാരിബം--നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ”. ഇവ കല്ക്കം; എണ്ണ 

. ചേത്തു കാച്ചിരരരിച്ചുതേഷ്കു- വാതരക്തം ശമിക്കും. 

൨൧0. പിണ്ഡത്െചം (൨) 

ശാര।ബാസജ്ജമഞ്ജിഷ്യായഷ്ിസിദ്ധൊൈഃ പയോന്വിതൈഃ 
തൈലം പക്ത്വാ പ്രയോക്തവ്യം പിണ്ഡാധ്യം വാതശോണിതേ. 

ശാരിബ--നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു. സര്ജ്ജം_ചെഞ്ചാല്യ൦. മഞ്ജിഫ്ഠുടമഞ്ചട്ടി. 
യഷ്ടി ഇരട്ടിമധുരം. ഇവ കല്ക്കം ചത്ത പയസ്സ്--പഠല് കരടി തൈലം കച്ചി 
തേയ്ക്കും വാതരക്തം ശമിക്കും, പിണ്ഡതെലമെന്നുപേര്ം 

൨൧. ലാക്ഷാദി (൧) 

ലാക്ഷാരസസമം തൈലം തൈലാന്മസ്ത് ചതതൃരഗണം 

അശ്വഗന്ധാനിശാദാരുകന്തികഷ്യാബൂചന്ദനൈഃ 
സമൂവാരോ ഥിണീരാസ്റ്റാശതാഹഫ്വാമധുകൈസ്സമൈഃ 
സിദ്ധം ലാക്ഷാദികം നാമ തൈലമദഭ്യഞ്ജനാദിനാ 
സവജ്വരക്ഷയോന്മാദശ്വാസാപസ്താരപാപ്മജിത: 
യക്ഷരാക്ഷസ്രഭൂതഘ്ലും ഗദിണിനാഞ്ച ശസ്ൃതേ. 

ലാക്ഷാരസസമം ചഛകോലരക്കി൯കഷായത്തിനു തൃല്യംം തൈലം-.എണ്ണു. മന്നം: 
തൈര്വെളളംം തൈലാല്ചതുശ്ശണം-എണ്ണയ്യു നാലിരട്ടി. അശ്ചഗന്ധാ--അമുക്കു 
രം. നിശഷവറട്ടമഞ്ഞെം. ദരേടദേവതാരം. കെയന്തിടഅരേണുകംം കുപ്യും--കൊട്ടം. 
അമബ്ദുംടമുത്തങ്ങം ചന്ദനം മൂവാ--പെരും കുരുന്പവേര്, രോഹിണി-ടകടുകരോഹി 
ണി, രാസ്റ്റാ-ചിറാരത്തം ശതാഹല--ശതകുപ്പ, മധുകംട ഏരടിമധുരം. ഇവ സമം 
അരച്ചു കഴക്ംചേത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു തേഷ്കും എല്ലാവിധ ബ്വരങ്ങളം ക്ഷയവും 
ഉന്മാദവും ശ്വാ ഡ്ര്വലിധ്യയവും “അപസ്താരവും പഠാപ മവും യക്ഷരറക്ഷസഭതഗ്രഹ പീ. 
ഡകളും ശമിക്കും, ഗര്ഭിണികഠംക്കും പ്രശസ്തമാകുന്നു. 

൨൨. ലാക്ഷാദി (൨) 

ലാക്ഷോശിരബലാക്വാഥജലേ ദ്വിപ്രസ്ഥമസ്ത്കേ 
പ്ലശ്ലിപഴ്ല്റ്റി വിഷാദ്വന്ദ്വം ദേവ ഫരിമ്രേ ശതാവരീ 
ജീവക൪ഷഭകൌ രാസ്ത്റാ സരളം ദേവദാരു ച 
മുസ്ലാ വിദാരി മഞ്ജിഷ്യാ വാളകാഗരുവത്സകം 
കഡ്യലോഫിതയഗ്ഠിഞ്ച മധൂകം ദ്വേ ച ശാരിബേ 



രെ സഫസ്രരയോഗം 

അനന്താമലക്മമൃവാ മയൂരം ശിശിരദ്വയം 
അശ്വഗന്ധാകണാകൌന്തി തിക്താശ്യോനാകദീപ്യകം 
പാഠാം ഭാ൪റ്റട്ടിം ച സമ്പിഷ്യ തൈലപ്രസ്ഥം വിപാചയേത? 
തതോ മന്ദാഗ്നിനാ പക്വം തൈലമദഭ്യഞ്ജനാദിനാ 

ജപരക്ഷയോന്മാദശ്വാസാപസ്താരപാപ”മജിത” 
ബലപുഷ്ട്്യാത്ഥിനാം നു,ണാം ഗഭിണീനാഞ്ച ശസ്ൃതേ. 

ലാക്ഷ.കോലരക്ക് ഉശീരം-രാമച്ചം. ബലാ കുവന്താട്ടിവേ., ഇവയുടെ 
ക്വ ഥജലേ--കഷയേവമളത്തില്ം ദ്വിപ്രസ്ഥമസ്പകം രണ്ടിടങ്ങഴി രതൈര്വെള്ളം 
ത്രടിച്ചേത്തു പ്രശ്നിപണ്ണിടമൂവിലവേരു്ം വ'ഷാദ്വന്ദവംടവിടയ(്രരുവില്ലാക്കട്ടക്ക) 
വും അതിവിടയവും. ദ്വേഹരിദ്രേടവാട്ടുമഞ്ഞെ ഭും മരമഞ്ഞംതൊലിയും. ശതാവ 
രിക്കിഴങ്ങു”. ജീവകര്ഷഭ അ€ം-ലീവകവും ഇടവകവും.ം (പ്രകരം ശതാവരിക്കി 
ഇഞ്ങോ മുതക്കിന്കിഴങ്ങോ ചേക്കു) രാസ്റ്റടചിറഠരത്ത സരളംടചരളം (തമിഴാമ, 
ഭേദം) ദേവദാരു-ദേവതാരം. മുസ്ലം-മുത്തങ്ങ. വിദാരിട പാത് മുതക്കിന് കിഴങ്ങു” 
മയ്ചിഫ്ഠ_മഞ്ചടി, വാളകംചഇതവേലി. അഗരുംതകിതിം വത്സകം-കുടകപ്പാ 
ലയരി. കുഷ്ഠം ടകൊടം. ലോന്തിതം ടട" ക്ഞതചന്ദനം, യഷ്ടി-ഏുരട്ടിമധുരം. മയൂൂകം-- 
ഇലിപ്പ ക്കാതത്ം രണ്ടു ശാരിബകഠം_നവ൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങും പാര വള്ളിക്കിഴങ്ങും. 
അനന്തംകൊടിത്തുവറേള്. ആമലകം--നെല്ലിക്കഠത്തോഴ്ട്ം മൂര്വാ-ചെരുംകരു 
ബ്വവേരു്. മയ്മര ം-കടലാടിവേര്. ശിശിരദ്വയംം.ചന്ദനം രക്തചന്ദനം. അശ്വ 
ഗന്ധം.ം-.അമുക്കുരം. കണച്ചതിപ്പുലി കെരന്തിടഅരേണകംം തിക്തം-പൂത്തരിച്ചു 
ണ്ട3വേരം ശ്വയഠനാകം..ചേഠനക -, ദീപൃകംടഅയമോദകം. പഠഠട പാടത്താ 
ളിക്കിഴങ്ങു്, ഭംര്ങ്ഗി-ചെവതേക്കി൯ വേര്. ഇവ അരച്ചു കല് ക്കംചേത്തു തൈല 

പ്രസ്ഥംടഒരിടങ്ങഴി എണ്ണ മന്ദാഗ്നിയില് പാകമാക്കി അരിച്ചുതേഷ്ക്ം ഒീണ്ണയപരം,, 
ഒഷയം, ഉദ്മാദങ്ങറം, ശ്വാസം, അപ്പസ്താരം മുതലായവ ശമിക്കും. ബലവും വുഷ്കിയും. 
വരുത്തുംം ഗര്ഭിണികഠാക്കും ശീലിക്കാന് നന്നും 

൨൩. ഭ്ൂംഗാളക്കാദി. 

ഭൂംഗാളക്കവ്ൃഷവ്യാഫ്ര്യിവൃശ്ചികാളീപുനന്നവാഃ 
സ്ഫുൃജ്ജകം സിന്ദുവാരഖ്ചെ കപോതാതാമലക പപ്പി 
കുണ്ഡലികാസമറ്ടഞ്ച ദ്വാദശൈഷാം രസേ പചേത് 
തൃരയോദശാംശതിലജം കമ്കൈൈരേഭിവിപാചയേത് 
പിപ്പുലൃഗ്നിവചാവത്സകോലഗ്രന്ഥികതോയ ദൈ 

വിശാലാതിവിഷാകാന്തീചവ്യത്്യഷണജിരകൈഃ 
ഭാര്ട്ലിമുവാമഫാനിംബഫലദീപ്യകസര്ഷപൈഃ 
ഫിംഗുതിക്താവിളംശഗൈശ്ച തത്സിദ്ധം തിലജം ജയേത് 

കാസം പഞ്ചവിധം ശ്വാസമശോഷം ജയതി ക്ഷണാത്. 

ഭംഗംപകയ്യോന്നിം അഭ.ക് എരുക്ക് വൃഷം ആടലോടകവേരു. വ്യഘിം: 

ചെവവഴുതിനവേര്, വൃ ഖികാമിടതേക്കിടവേര്ം പുനന്നവതമിഴാമവേരം സ്ഫുൃ, 

ഓാകംട:പനച്ചിത്തൊലി. സിന്ദുവാരം..കരിനൊച്ചിവേര്ം കപ്പോതകം-തേററയഘേ 

രല്ം താമമലകി-ഷീഴാനെല്ലിം കണ്ഡലിടചിററമൃതു്ം കാസമര്ദ്ൂംടപെടന്നോ 

ചര ഇവ കഷായംവച്ച് എണ്ണ്യ്ല പന്ത്രണ്ടിരട്ടിചേത്തു പിപ്പലിടതിപ്പലി. അ 

ഗ്നിംകൊടവേലിക്കിഴങ്ങ് : വചംവയനമ്പമു് വത്സം--കടകപ്പാലയരിം കോലംംം 

ലന്തക്കരു, ഗ്രസ്ഥികംകാട്ടുതിപ്പുലിവേര്. തേയേദംടേമത്തങ്ങ. വിശാലാംകാട്ടു 



തെൈെലയോഗങ്ങഠം ഐെ 

വെമൂമുരിവേര്ം അതിവിഷ--അതിവിടയംം കെരന്തിഅമരണുകംം ചവ്യംടോകു 

പ ടൂമുഭകി൯വേ൪. ത്രുഷണം കുക്ക്, മുളകു”, തിപ്പലി. ജീരകംം ഭഠാര്ങീ--ചെവരതേ 

ക്കി൯ വേര്. മൂര്വം-പെരുംകുതമ്ചവേര്ം മഹാനിംബഫലംച ആയ്യവേപ്പപീ൯കുരും 

ദീപൃകംട അയമോദകം; സര്ഷപം--കട്ക്ം ഹിംഗുംകായം. തിക്തംവുത്ത 

രിച്ചുണ്ടവേര്ം വിഭംഗം൭വിഴാലരി ഇവ അരച്ചു കല്ക്കംചേത്തു കാച്ചി അരിചയ 

തേയ്കം ഏല്ലാവിധ കാസശ്വാസങ്ങളു.ം ക്ഷയരോഗവും ശമിക്കും. 

് ൨൪. തേകരാജാദി. 

തേകരാജരസവിംശതിഭാഗേ സിദ്ധതൈലമഭയാപ്രതിവാപഃ 

ശ്വാസകാസമപഹന്തി നരാണാം മേഘവൃന്ദമിവ മാരുതവേഗം 

തേകരംജരസം--കയ്യോന്നി (കഞ്ഞുഴ്ണ്്ി) ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരു”. വിംശ 

തിഭാഗംഇരുപതു” ജരടി. അഭയാപ്രതിവാപം-കടുക്കാത്തോഴട്ടേ” കല്ക്കമാക്കി 

ചേത്തതു"ം സിഭ്ധാതൈലംപകേമാക്കി അരിച്ച ഈ തൈലം ശ്വാസകസേങ്ങളെ. 

ശമിപ്പിക്കും. 

൨൫. പഞ്ചവല്ല്രാദിതൈലം. 

പഞ്ചാവല്ലചനിശാഗോപികഷായേ തിലജം പചേത് 

രംഭോദകന്ദമധുകത്പക്സ്വ്യോമയചന്ദനൈഃ 

രക്തപിത്തോത്തരേ കഷ്ട വിസപ്പേ ക്ലേദവത്യപി. 

. പഞ്ചവല്ക്കംട-നാല്പാമര (ആലു” അരയാല്യ് അത്തി ഇത്തി)ത്തൊലി, കല്ലാ 

ലി൯തെലി ഇവ. നിശ വഠട്ടമഞ്ഞഠം. ഗോപീടനധനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു് ഇവ കു 

ഷയേംവച്ചു തിലജം--എണ്ണം രംഭോദകന്ദ്ങഠം_കദഭളി വാഴമാണവും ആയല്ക്കിഴ 

ങ്ങ്, താമരക്കിഴങ്ങു”, നൈതല്ക്കിഴങ്ങ, കരിംക്രവളക്കിഴങ്ങു” ഇവയും, മധുകേഇ 
രട്ടിമധുരം, ത്വക് ഇലവര്ങംം സേവൃംടേരാമച്ചംം തആമയം--കൊട്ടം ചന്മനം 
ഇവ കല്ക്കമാക്കി കാച്ചി അരിയ്കു, ഈ തൈലം രക്തപിത്തപ്രധാനങ്ങളായ കു 
ഫ്ലരോഗങ്ങളെയും വിസര്പ്പത്തെയും ശമിപ്പിക്കും, 

൨൬ നാല്പാമരാദി. 

നാല്ലാമരംത്രിഫലചന്ദനസേവ്ൃകഷ്ട. 
ചൊവ്വള്ളിചോരമകിലെന്നിവ കല്ലുൃമാക്കി 
പൈമഞ്ഞറം പപ്ലുടരസേ പരിപക്വമെ 

തേക്കില് കെടും ചൊറി ചിരങ്ങു വിസപ്പകുഷ്ടം. 

നാല്ലാമരത്തൊലി , ത്രിഫലത്തോട്, ചന്ദനം, സേധ്യം-രാമച്ചംം കുഷ്ടംടവെ 
മ്ളുക്കൊട്ടം. ചൊവവ്ൃവള്ളി--ചൊവ്ൃമ്ഷകിക്കെൊടി (പൃവത്തു”) ചോരംംകച്ചോലംം ആ 

അ ക്കില് ഇവ കല്ക്കമാക്കി ചേത്തു പൈമതഞ്ഞ€ം.പച്ചമഞ്ഞഠാം പര്ച്ചുടം--പര്പ്പുട 
പ്പല്പ് ഇവയ്യുടെ നിരുംചേത്ത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു തേയ്ക്കും ചൊറിചിരങ്ങു വിസര്പ്പങ്ങഠം 

കുഷ ങ്ങറം ഇവ ശമിക്കും. 

൨൭. കച്ചോരാദി 

കച്ചോരഹേമരജതാരിധനേന്ദ്രവല്ലി- 
സൈരേയകുരരലതികാബലഭദ്രഭൂംഗി 
ഇക്ഷ്വാകക്രലരജനീ ഹരിപക്സ്റ്റികാ സനുക് 
ഘമ്മാംശുുരോഗരിപുരക്ഷതികാപമാ്രൈഃ 



ത സഹസ്രയോഗം 
ലി 

കിടാരികേതകിസുരസൃശ്രഗഗ്നിജിഹ്വം_ 
ദ്രോണാപിധാനരസസിദഭാവിശ്രദ്ധതൈലം 
അക്കാക്കവല പൃഗദപഞ്ചമഹിരുഹാണാ_ 
മക്ഷാഭയാമലകവള്്റ്റവത്യുഗാനാം 

 ക്വാഥേ പചേത് ഗദഫലത്രയകാലയാബ്ദു.- 
മഞ്ജിഷ്യയാന്വിതകഷായഗണൈശ്ച പിറ 
പക്വം വിഗളൃശശിജേ സകലേ ചകുഷ്യ്യേ 
ഫൃഭ്യജൃതാം സതി വിശേഷത ഏവ ഭിന്നേ. 

കച്ചേോരം  കര്പ്യാലം. ഹേമംച.പൊന്നമ്മത്തു”. രജതാരി_വെള്ളില (പഠ 
ത്തോല്) ധനംട-പൊയ് ത്തലച്ചി. ഇന്ദ്രവല്പിടമഴിഞ്ഞവമ്ളി. സൈരേയംപ.കരിങ്കു 
റിഞ്ഞിയില. കാരലതികടകയ്രു(പഠവത)വള്ളി. ബലാംകവന്തേട്ടിയിലം ഭദ്ര. 
ചെറ.പൃുട. ഭൂംഗിടകയ്യോന്നി. ഇക്ഷ്വാകും-പചേച്ചുര. കകലംടപടവലം. രജനിട; 
പച്ചമത്ഞതഠംം ഹര പറ്റ്റികംകുപ്പമഞ്ഞ ംഇല. സ്നുക്ടകള്ളിയില, ഘമ്മാംത്ര.- 
ഏരുക്കിലം രോഗരിചടകൊന്നയില. രക്ഷതികടമുറ്പ്പരുത്തിയില, അപമാറ്റു 
ചെപകടലാടിം കീടാരിടവിഴാലില. കേതകിടപുക്കൈതമുല. സുരസികതുളസി 
യിലം അശുക്ട രദശോകത്തില. അഗ്നിജിഫ്വടകൊഴ്ചപ്പ. ഭ്രോണംപതൂന്ധം അ 
പിധാനം വേപ്പില. ര സസിദഭ്ധാംുഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞത്ുമയേ രസത്തില് , പ്പാക 
മാക്കുന്നത്. വിശുഭ്ധതൈലംടനല്ല എള്ളെണ്ണ. അക്കം ഛരുക്കി൯വേര്ത്തൊലിം 

അക്കവല്പിടവേമ്പാടത്തൊലി. അഗദഭം കൊന്നവേര്തെലി. പഞ്ചമഹീരുഹം 
ചനാല്പാമരത്തിന്േറയും കല്ലാലിനേഠയും തൊലികഠം. അക്ഷം താന്നിക്കാത്തോ 
ടം അഭയ.കടുക്കാത്തോഴ്ട്. തആമലകംടനെല്ലി ക്ക്ഠഠത്താഴ്്ം വള്സ്ണുവതീയുഗ 
ഞ്ജം--വറട്ടുമഞ്ഞെളു.ം മരമതഞ്ഞഠാതെൊറലിയും, ഇവററിന്കഷായത്തില് ഗദംടവെ 
ക്ളക്കൊടടം. ഫലത്രയം൭ ത്രിഫലത്തോട്. കാലയം.കുദ്ംമപ്പടം അബ്ദംടടമുത്തങ്ങാ. 

മമ്ജിഷഫ്ഠടമ്ചേട്ടി. ഇവ അരു കല്ല ചേതുതു കാച്ചി കര്പ്പൂരം പാത്രപാകത്തിനു 
ചേത്തു അരിച്ച തൈലം തേച്ചാല് കുഷ്ടരേോഗങ്ങറം ശമിക്കും. ) 

൨൮, ഗുല്ഗൃക്വാദി 

ഗുല്ഗുലുമരിചവിളംഗൈ3 സര്ഷപകാസിസസജ്ജരസമുസ്റ്റൈഃ 
ശ്രീവേഫ്ട'താലഗന്ധകമനശ്ശിലാകഷ്ഠകമ്പില്ല്യൈഃ 

ഉഭയഫരിദ്രാസഹിതൈശ്ചാക്രികതൈലേന മിശ്രിതൈരേഭിഃ 
ദിനകരകരാഭിതപഫ്ലൈഃ കുഷ്ടം ഗൃഷ്ടഞ്ച നഷ്ടഞ്ച. 

ഗുല് ഗുലും മരിചംടകുതമുളക്ം വിഭംഗംട-വിഴദലരിം സര്ഷപംടകടുക്. കാ 
സീസം-അന്നഭേദി. സങ്ജങംട-ചെമ്ചേല്യംം രസംടപാരദംം മുസ്താട മുത്തങ്ങാ, 

ശ്രീവേഷ്ടംതിരുവട്ടപ്പശം താലംംത്അരിതാരം, ഗന്ധകംടനെല്ലിക്കാഗന്ധകം മന 

റിച്ച മനയോല. കഷ്ടടവെള്ളക്കൊട്ടം. കയ്ധിലൃം൭കമ്പിപ്പലവേര്മേല്ത്തൊ 

മു, ഉഭയ ഹരിദ്ര വാട്ടുമഞ്ഞളു.ം മരമത്ഞഠാതൊലിയുംം ഇവയൊക്കെപ്പ്ൊടിച്ചു 

(ഇതില് രസവും ഗന്ധകവും ഒരുമിച്ചുകൂടി അരയ്കതണം) ചാക്രികതെലം--കണയെ 

ണ്ലയില്ചേത്ത്ു വെയിലത്തുവച്ചു കുറെദിമസം ചൂട$പിടിപ്പിചു തേഷ്കും കുഷ്ഠരോഗ 

ഞ്ങഠം ശമിക്കംം 
൨൯. ഏലാദി 

ഏലായുശ്മതുരുഷ്ടകഷ്യൂഫലിനിമാംസീജലധ്യാമക.- 

സ്പ്പക്കാചോരകചോചപത്രതഗരസ്ഥണേയജാതീരസാ! 



തൈലയോഗകങ്ങം ൭൨൩. 

തരക്തിവ്യാഫ്യനഖോ മരാഹ്വമശഗരുശ്രീവാസകം കുദംമം 

ചണ്ഡാഗുല്ഗുലുദേവധൂമഖപുരാഃ പുന്നാഗനാഗാഹ്വയം. 

ഏലായുഗ്മം.-ചിറേറലവറും പേരേല.വും. തതഷ്ലയം-കുന്തിരിക്കം. കഷ്ടംവെ 

ക്ളൂക്കൊട്ടം, ഫലിനിട-ഞാഴത പ്പ. മാംസി മാഞ്ചി ജലം-ഇതവേലിം ധ്യാമകം: 

നാന്മുഖപ്പല്ല് . സ്പ്പക്കാട-ചോനകപ്പല്. ചോരഷ.ം.കച്ചേോലം, ചേചേം.ഓലവര് 

ങ്ഗം, പത്രം--പച്ചില. തഗരം.തകരംം സ്ഥരണേയു ടത്ൂണിയാങ്കംം. മാതിടജാ 

തിക്കാ. രസം-നവമ്പശം ശക്തി. മുത്തു ചിപ്പി. വ്യഘനഖം-പുലിച്ചുവടിവേര്ം (ഇ 

തിനു അസുരനഖവും ചേത്തുവരുന്നുണ്ട്.) അമരാഹ്വംടദേവതാരം, അഗരുടകാരര 

കില്. ഗ്രീവാസകംചതിരുവടടപ്പശ. കുംമം--കങ്കമപ്പട. ൧ ണ്ഡംേനവംചണ്ഡക്കിഴ 
ങ്ങും (ക്രസ്തൂരിമഞ്ഞര്ം) ഗുത ഗുലുഗുര്ശ്ലില് . ദേവധൂമം-നായ'”പപ്പിക്കമിഞ്ചാന് 

(സാസ്ത്രഠണി), ഖപുരം--കരിങ്ങാലിക്കാതല്. പുന്നാഗംടചെവപുന്ന പ്പും നാഗാഹ്വ 

യം..നാഗപ്പും ഇവ ഏലാദിഗണം ഒഴുചിത്യംപേലെ കല്ലമേം കല്ലവും കഷായവു 

മോ ത്ആക്കി തൈലം കാച്ചി തേച്ചഠല് ത്വക്ദോഷങ്ങാക്കും നന്ന്. ഗണമാകയഠല് 

എല്ലാ വിധാനങ്ങംക്കും ഇതാകഠം. ഇതിന്െറ ഗുണ ങ്ങറം :- 

ഏലാദികോ വാതകഫാ വിഷഞ്ച വിനിയക്ലൂതി 
വണ്ണുപ്രസാദനഃ കണ്ഡൃപിടികാകോഠനാശനഃ 

ഏലാദിഗഥണം വാതത്തെയും കഫത്തെയും വിഷത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നു, നിറ 
ത്തിനെ തെളിയിക്കും. ചൊറിച്ചില്, പിടകക൦ം, വ$പ്പൂണ് മുതലായ ത്വക്ദ്രോ 
ങ്ങളെയും ശമിപ്പു്ക്കംം 

൩ഠ. നിശോശിരാദി, 

നിശോശിീരബലാക്വാഥേ തൈലമേലാദികലൃക്ടിതം 
സ്ദ്ധാമഭ്യഗേയോഗേന പിടകാമേഹസുദനം. 

നിശാ: വഠറട്ടമഞ്ഞം., മൃശീരം--രാമച്ചം. ബലാടകവന്തോടിവേര്, ഇവറഠിന്ല് 
കഷായത്തില് ൨൯-ഠംയോഗത്തില് പറഞ്ഞ ഏലാദിഗണം കല്ക്കമാക്കി കാച്ചി 
അരിച്ചു തേച്ചാല് പിടകം പ്രമേഹം (മൂത്രമൊഴിവു”) ഈ രോഗങ്ങം ശമിക്കും, 

൩൧. പുച്ലാന്ന്യാടി. 
പുല്ലാന്നി പേഴ൦ പയ്യാനി മുരുക്കു കടലാടിയും 
പിച്ചുകം വേപ്പ്ിലാ മഞ്ഞഠം പപ്പുടം കരിനൊച്ചിയും 
പച്ചിലപ്പെരുമാഠംതാനും പൂവ്യാത്തെച്ചി പരണ്ടയും 
ഞട്ടാഞടുങ്ങ താർതാവല് ചൊല്ലാം പേച്ചുരതന്നില 
ദശപൃഷ്ണമിവറരി൯നിരാദരാല് കൊഠംക കേവലം 
നാല്ലാമരഞ്ച നന്നാറി ത്രിഫലാ ചന്ദനം പുനഃ 
തൈലത്തില് നെയ്യുമൂന്നൊന്നായ്വെന്തിട്ടെണ്ണുതുളി ക്കിലോ 
പുന്ണ്െല്പാമൊഴിയും ശീഫ്രയമമൃുതോപമമുത്തമം. 

പൂല്ലാന്നിഇല, പേഴി൯തൊലി. പയ്യാനിട പയ്യാഴാന്തത്തൊലി, മുരുക്കില, 
ചെവകടലാടി പിച്ചകത്തില, വേപ്പില, പച്ചമഞ്ഞര്ം പര്പ്പടകപ്പുല്ല്, കരിനെം 
ച്ചിയില, പച്ചിലപ്പുരുമാഠം, പൃക്കാഒത്തെററിയില, പരണ്ടം-ച അലംപരണ്ട, ഞ 
ട്രാഞടുങ്ങ-ഞൊടിഒഞൊടട താഭതാവല് ഇതിന നത്തച്ച രി എന്നു തെക്കന് ദിക്കക. 
ളിലും കുട ല് ചുരുക്കി എന്നു വടക്കന് ദാഷയിലം പറയും?) ച്ൂരഇല, ദശപുഷ്കും:പൂ 
വന്കവന്തത, മുയല്ച്ചെവി വിഷ്ണുക്രാന്തി, കുവകപ്പുല്ല”, കയ്യോന്നി, ഉഴിഞ്ഞ, കൂടി 

ം 



രെ സഫസ്റ്രയോഗം 

ത്ത്രുതാളി, നിലപ്പന, മുക്കുറഠി (തീണ്ടാമാഴ്കി)"ചെവപൂള ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ. 
നീരില് നാല്പാമരത്തൊലി, നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”, ത്രീഫലത്തോട്ട്” ചന്ദനം ഇവ കല് 
ക്കംചേത്തത കാപ്പി അരിച്ചു പുണ്ണില് തുളിക്കം ശമിക്കും. 

൩൨. ദിനേശവല്യാദി. 

ദിനേശവല്പീരജനീദിനേശ_ 
വ്യാഘാതകക്ഷീരമഫീരുഹാണാം 
ക്വാഥേന കല്ലേയന പചേത തൈലം 
ത്വഥ൧്ഭോഷശാന്ത്യയൈ പരിശീല്യമേതല്. 

ദിനേശവല്പിടവേമ്പാട നത്താലിം ര ജനി-ടവറട്ടമത്തെ€ം. ദിനേശം-ഏതരുക്കി' 
൯വേര്. വ്യാഘാതകടേകൊന്നത്തൊലിം ക്ഷീരമ ഹീരുഹ അം നാല് പാമരപ്പട്ട.. 
ഇവ കഷായംവച്ചു' അവതന്നെ കല്ക്കംചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു തേയ്ക്കും ത്വഗ്രോഗ 
ങ്ങാ ശമിക്കും, 

൩൩. കരംഭാദി. 
കരംഭശാകോടവരാനിശാനാം 

പ്രാചിനമാളൂപകചിത്രകാണാം 
ദന്തിയുതാനാം ക്വഥിതേ കഷവായേ 
പ്രാചിനകല്ലും തിലജം പചേത 
തൃളൃപമിത്ഥ്യാസ്വരസൈരുപേതം 

സപാദചിത്രാഭവതൈലമേതത? 
ശ്ലീപാദനാശായ വദന്തി തൈലം 
ഘൃതം തു പിത്ത പ്രദവേ വികാരേ. 

കരം ഭ8.-വേലിപ്പരുത്തിഇല മുമ്മത്തിന്വേര് എന്നു ചിചര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.). 
ശാകോടചേചെവപപരുവവേരു്. വരം ത്രിഫലത്തോട്, നിശംവറട്ടുമഞ്ഞ0ം. പ്രചീ 
നംടവിഭന്മുളി (പഠടത്തധളിക്കിഴത്തെന്നും മതമുണ്ട്, ആള.ംപംംമാറാന്ചേയു” (ഈയ 
ഴച്ചേയ്പു) ചിത്രകംടകൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു്ം ദന്തിടനാഗദന്തിലവേള് ഇവകൊണ്ടുള്ള 
കഷായത്തില്, പിണന്മുളി കല്ക്കമായി അരച്ചുചേത്തു മാഠാന്ചേമ്പും മിതവ്യാട 

നൊ്ങണംപുല്ലം ഒടി പിഴിഞ്ഞ നീരുംചേത്തു പാദചിത്രഭേതൈലം നാലിലെ? 
ഭാഗം ആവണക്കെണ്ണയും മഠ൨ മൂന്നുഭാഗം നം.ല്ലണ്ണയേം ഉരുക്കുവെളിച്ചെണ്ണുയേോ) 
ചേത്തു കാച്ചി തേച്ചാല് ഈ തൈലം പെരുക്കാലിനെ ശമിപ്പിക്കം. ശ്രീപദം പി 

ത്തപ്രധാനമംയാല് മേല് പറഞ്ഞപേലൈ ഘൃതം കാച്ചി സേവിപ്പിക്ക. 

൩൪. നൊങ്ങണാദി. 

നൊങ്ങണസ്യ രസേ സിദ്ധം പാഠാകക്കടകല്പൃമായ” 

എണ്ണ വെന്തു കടിപ്പിച്ചാലില്ലാതേപോം പെരുമ്പദം. 

നൊങ്ങണം_.ഞെൊങ്ങണന്പുല്ലി൯നീരില്, പഠോചേപടേത്തളിക്കിഴങ്ങു്. ക 

ക്കടം ഞണ്ടു”, (കക്ടെകത്തുംഗി എന്നും പക്ഷം) ഇവ കല്ക്കം ചേത്തു എഞ്സ്സ്ു കാക്കി 

സേവിപ്പിക്കു പെരുക്കാല് ശമിക്കും. 
൩൨൫. വചാദി. 

വചാഫരിതകീലാക്ഷാകടുരോഫിണി ചന്ദനൈഃ 

നിര്ഗ്ഗണ്ഡീസ്വരസേ സിദ്ധം തൈലമാശ്വപചിം ജയേത്. 



തൈലയോഗങ്ങം ൭൫൭ 

വചാം-വയമ്പു"ം ഹരീതകീ ടകടുക്കാത്തോട്ട്. ലാക്ഷ_കോലരക്കു”ം പ 

ണി. കടുകരോഹിണി ചന്ദനം ം ഇവ കല് ക്കമാക്കി നിര്ശ്ശൂണ്ഡീസ്വരസേടക൪ നെ: 

ച്ചിയിലനീരില് തൈലം കാച്ചി അരിച്ചു തേഷ്കതു: അപ ചിരോഗം ശമിക്കും. 

൨൩൬. ധുദ്ധൂരാടി. 

ധുദ്യരപത്രസ്വരസേ തല്ബിജൈഃ ശ്ുക്ട്യുകലടിതൈഃ 

പക്വം തൈലം നിഫഷ്ത്യാശു കണ്ഡൂം കേശല്യൃതിം ഡൃൂണാം 

ധുദ്ധൃര പത്ര സ്വരസംമമ്മത്തിലനീരില് തത് ബീജംപമഉമ്മത്തിന്കുരു കല്ല 

മക്കിദച്ചേത്തു തൈലംകാച്ചി അരി ച്പുതേഷ്കും കണ്ഡൃടതലചെറിച്ചില്, കേശചു 

തിചചതലമുടിപൊഴിയുന്നതു” ഇവ ശമിക്കും. 

൩൭ ജീമൃതഭൂംഗാദി. 

ജീമൃതഭൂംഗകരവ് രന്ദിശാക്കനില്യ. 

സ്നേഷാം രസേ തിലജമേകരസേന തുല്യം 

കാപ്പാസമൂലസഹിതം മുദുവഹ്നിപക്വം 

തൈലം സകേശപതനം വിനിഫന്തി കണ്ഡും 

ജീമൂതംപേലുരഇല. ഭൂംഗംടകയ്യേന്നി. കരവീരംട- അരളി, (കണവീരം, അ. 

ലരി) നിശ_പച്ചമന്തെ€ം, അക്കം-ഏരുക്കില. നീലിം--അമരിയിലം ഇവറഠി൯നീ 

രില് എണ്ണുചേത്തു കാര്പ്പംസമൂലം--കുരുപ്പരത്തിവേര് കരക്കമാക്കി കാച്ചി അരിച്ചു, 

തേയ്ക്കും: തലചെഠറിച്ചില് മുടികൊഴിയുക ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

൩൮. നിലിഭ്ൂംഗാദി. 

നീലിദ്ൂംഗലതാശതക്രതുലതാധാത്രീഫലാനാം രസേ 
ക്ഷിരൈരാജകനാളികേരമഹഫിഷീധേതൃത്ഭവൈസ്സാധിതം 

തൈലം തല്പയസ്സ്സൈവ പിഷ്ടലുളിതൈയഷ്ട ്യാഫ്വഗുഞ്ജാഞ്ജനൈഃ 
കേശാ൯ സഞ്ജനയേത്തലേപി കരയോരാസ്താമകേശം ശിരഃ 

നീലിടഅമരിയിലം ഭൂഗേലതം-കയ്യോന്നി (്രഞ്ഞുമ്ക്റി) ശത കൃതുലതടമുഴിഞ്ഞ 
ധാത്രീഫലം-പച്ചനെല്ലിക്ക. ഇവററിന്നീരില്. ആകം ടത്തടി൯ന് പാരം നാളി 
കേരക്ഷിരംടാതേങ്ങാപ്പാ൯ം മഹിഷീക്ഷീരം -ഹരുമപ്പ്രാത്. ധേന്ത്ഭധം--പശുവിന്൯ 
പാല്ം ഇവ ചേത്തു എണ്ണയുംടി (ഛണ്ണുചേത്തു ചെടിപാകത്തില് പാലുകഠംചേത്ത്ു. 
കറച്ചുന്നതു നന്മ.) ടൂയഷ്ക ൃ 0ഹ്വം-ഇരട്ടിമധുരം, ഗുഞ്ജമാടകന്നിവേ. അഞ്ജേനടേ 
അഞ്ജനക്കല്ല് ഇവ അരച്ചുകലക്കി കാച്ചി മരിച്ചു ഇടയ തൈലം തേച്ചാല് തലമുടി 
വളരും 

൩൯. അങ്കോലാദി. 

അങ്കോലബിജമരിചകഷ്്യൈഃ കലുടികൃതൈര്ഭിഷക് 
പചേത” ബകുളപത്രസ്യ ജംബീരസ്ൃ രസാഡ്ഥകേ 
തൈലപ്രസ്ഥം ശിരോഭ്യംഗാത് ശിരഃകുഷ്ടവിനാശനം 

അങ്കോലബീജം.-.അങക്കോലക്കുരു. മരിചംകുരുമുഭകു്. കുഷ്ടം വെള്ളക്കൊട്ടം. 
ഇവ കല്ല്യമാക്കി ബകള.പത്രം ഇലഞ്ഞി ഇല. മംബീരപത്രം_-നഠരകത്തിലം ഇവ 
ററീന്നീര് നാലിടങ്ങഴിക്രടി തൈലപ്പസ്ഥം-എണ്ണു ഇടങ്ങഴി ഒന്ന്. കാച്ചി അരിച്ചു. 
തേയ്: തലയിലെ ചൊറി, ചിരങ്ങു മുതലായവ ശമിക്കും. 



ടുന്നു സഫസ്റ്രയോഗം 

൪0. നിലീനിര്ഗ്ഗണ്ഡ്യടി. 
നീലിഗിറ്റ ണ്ഡികാളംഗധുദ്ദൂരരജനീസ്തഥാ 
കോശാതകീ ച ചിഞ്ചാക്ക തേഷാം സാരേ ചതുറാണേ 
ത്രിജാതബാകു ചീകഷ്്ൈസ്സറൈലം സമ്ൃഗ്വിപാചിത്ം 
സത്യരാതൃപ്രയോഗേണ കപാലാശോവിനാശനം 

നീലി അമരിഇല. നിറ്റ് ണ്ഡികാടകരിനൊച്ചിയിലം ഭംഗം കയ്യോന്നി ധുഭ്ധൂര ംടതുമ്മത്തില. രജനിം-പ്ച്ചമഞ്ഞ 0൦. കോശാതകിചപുട്ടല് പീരം, ചിഞ്ച- 
പുളിയില, അക്കംഛൃരുക്കിലം ഇവാഠി൯ നീര് എ്ല്്റയ്യു് നലിരട്ടിചേത്തു, ത്രിജാ ത൦5ഏലം ഇലവര്ങ്ഗം പച്ചിലം ബാകുചിം-കാര്കേറകിലരിം കുഷ്ടം -കൊട്ടം ലി കല്ലപ്മാക്കി തൈലം കാച്ചി അരിച്ചു ഏഴുടിവസം തേച്ചാല് കഫാര്ശസു 
ശമിക്കും. 

൪൧. നീലീനിശാദി. 
നിലിനിശേംഗുദീക്ഷീരവല്ക്കവൈകണ്ഠജേ രസേ 
തൈലം സജംബീരരസം കപ്പാലവ്യാധിനുത് പരം 

നീലിംഅമരിഇല നിശ പച്ചമഞ്ഞ€ം ഇംഗുദീവല് 4൭൦5൭ ഠ0ടത് ത്തെ ലി, 
ക്ഷിരവതക്കം--നല്ലോമരത്തൊലി വൈകുണ്ണം തുമ്പ ഇവററിന്ഗീരില് . തൈ 
ലം-എണ്ണു സജംബീരരസാടചെറവനാരങ്ങനീര് ക്രടിക്കാച്ചിയതു” കപാലാഠ്സി 
നെ ശമിപ്പിക്കും 

൪൨. വചാലശ്തനാദി. 
വചാലശ്ുനഭോഷാഭ'വില്വപത്രരസേ ശൃതം 
തൈലം ശ്രവണദോഷഘ്ം വിശേഷാത് പൃയനാശനം. 
വചാംംവയന്മു”; ലശുനം൨െ ഉത്തു ളളി. ദോഷേവാട്ടുമഞ്ഞെഠം ഇവ കല്ല 

മാക്കി, വില്വപത്രരസംകരവഭത്തിലനീ൪ ചേത്തു കംച്ചുന്ന തൈലം കണ്ണ്ണരേംഗ 
ത്തെ ശമിപ്പിക്കും. വിശേഷിച്ചും ചെവിയിരു പഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കും. 

൪൩. തുംഗ്രദ്രമാദി. 

തുംഗ്രദ്രമസ്യ തരുണസ്യ ജലേ സുഗന്ധാ. 

ലാമജ്ജയഷ്ടിമധുകോല്ലലചന്ദനാനാം 
കല്ലേ ന ദുശ്ധസഹിതേന വിപക്വമേതല് 
തൈലം ശരോനയനതപ്പുണമപ്പണേന. 

തുംഗദ്രുമസ്യ തരുണസ്ൃജലം ഇളനീര് (കരിക്കി൯)വെള്ളം. സുഗന്ധം: റാ൨ം 
ചണ്ണ്ുക്കിഴങ്ങു്. ലമേജമകം രാമച്ചം: യഷ്ണിമധുകംചഇരട്ടിമധുരം, ഉല്പലംടചെ 
ഞ്ങഗിനീര്ക്കിഴങ്ങു് ചന്ദനം ഇവ കൽക്കംചേത്തു പാല്യംക്ൂട്ടി കാല്പിഅരിച്ചു തേയ്ക്കും 
ഇതു തലയ്യ്ം കണ്ണിനും നന്നു, 

ര്രീ. ത്രിഫലാദി. 

ത്രിഫലാമൃതവല്പിം ച കേതക പൃസനകൌ ബലാം 

ഏരണ്ഡമിന്ദ്രവല്ലിം ച ജലദ്രോണേ വിപാചയേത 
രസേന തേകരാജസ്യ ഹഠസ്ൃയ സ്വരസേന ച 
തൈലപ്രസ്ഥം പചേദ്ധീമാ൯ ദ്വിഗുണക്ഷീരസംയുതം. 



തൈലയോഗങ്ങഠം ൭൭: 

കല്ംഞ്ച കുഷ്യയഷ്ഠ ഹ്വേപത്മകോശിരചന്ദനൈഃ? 

മുസ്തൈലാപത്രമാംസി ച ഹയഗന്ധാ ബ്ലാമൃതാ 

ശാരിബാമരകാഷ്ഠഞ്ച ലവങ്കനത((നഖ)ചോരകാ 

ഉല്ുലാദ്യഞ്ജനേനീല് ഗ്ലൂഷ്ക്തുപിഷ്ാന് സമാവപേത” 
ി 

'ശിരോരോഗപ്രതിശ്യായ വിശേഷേണ വിനാശയേത് 

വ്വാലിത്യം ചൈവ പാലിത്യം കേശാനാം ഭഞ്ജനം തഥാ 

ത്രിഫലാദ്യമിദം തൈമലമുൃദ്ധ്വജത്രുഗദാപ:വാം. 

ത്രിഫലത്തോട്ട്. അമൃതവല്പി--ചിറാമൃതു് കേതകീട ചക്കൈതവേരു്. അസ 

നകം_വേങ്ങക്കാതല്. ബലാ--കുവത്തോടടി ദവര്. ഏരണ്ഡെംടത്തവണക്കിന്വേര് 

ഇന്ദ്രവല്ലി ഉഴിഞ്ഞ ഇവയെല്ലാംകൂടി ൧൬ പലമെടുത്തു” ജലദ്രേണേട൧ന ഇട 

അ്ങഴിവെള്ളത്തി ല് ' കഷായംവയ്ക്കും തേകരാജസ്യരസം_കയ്യോന്നിനീ൪. ഹാസ്വ 

രസം-പച്ചനെല്ലിക്കനീര്൪ ഇവയുംക്രടി. തൈലപ്രസ്ഥ ംടഇട ങ്ങഴി ഫണ്ണു. ദ്വിഗുണ 

ക്ഷീരം..എണ്ണയ്ക്്ിരടി പാത് ചേത്ത് കുഡ്യംടവെള്ളക്കെടേ; യഷ്ടയ0 ഹവം.. ഇരട്ടി 

മധുരം. പത്മകം_പതിമുകം. ഉശീരംകരാമച്ചം. ചന്ദനം മസ്ലം:മുത്തങ്ങാം ഏലടേ 

ഏലത്തരി. പത്രം-പച്ചിലം മാംസീം- ജട ഠമ്ചി. ഹയഗന്ധം-അമുക്കുരം. ബലാ. 

കുവന്തോട്ടിവേഴം അമൃത--ചിറഠമൃതു. ശാരിബാ--:൨നിണ്ടിക്കിഴങ്ങ്ം അമരകാഷ്ഠുംട 

ദേവതാരം ലവംഗം--ഇലവര്ങ്ഗം, നതം--തകരം. (നഖം സുരനഖം )ചോരകും.: 

്ച്ചേറലോ. ഉല്ലാദിക€ം- ആമ്പല് ക്കിഴങ്ങളു; താമരക്കിഴങ്ങു്, നൈതല്ക്കിഴങ്ങു, 

ചെ്ജഴിനീരക്കിഴങ്ങ”, കരിക്ഛവളക്കിഴങ്ങ്. അഞ്ജനം തഞ്ജനക്കല്ലു . നീലിട 

അമരിവേര് ഇവ കല്ലചൃമാക്കി കാച്ചി, അരിച്ചു രേഷ്ണും ശിരേരേഗോ ്ങം-- കഷണ്ടി, 

നര, മുടിമുറിയുക, പീനസം മുതലായവ ശമിക്കും. 

ം ൪൫. അസനവില്വാദി. 

അസനവിഥ്വബലാമൃതപാചിതേ 

മധുകനാഗരകത്രിഫലാന്വിതേ 

പയസി തൈലമിദം പയസാ പചേത? 

നയനകള്ല്്റൂശിരോഹിതമുത്തമം. 

അസനംവേങ്ങക്കാതല്ം വിലപം_.കവ&വേര്. ബലാ ം-കുവന്തേടിവേര 

അമൃതടചിഠറമൃതു് ഇവ കഷായംവച്ചു മധുകം-എരടിമധുരം, നാഗരകംടഷുക്കു് 

ത്രിഫലത്തോട്" ഇവ കല്ലക്മാക്കി പയസ്സറ്_,പാല്ചേത്തു തൈലം -ഛള്്്ു കാച്ചി 

തേയ്ക്കും നേത്രരോഗങ്ങറം, കണ്ണൂരേോംഗങ്ങഥം, ശിരോരോഗങ്ങം ഇവയ്ക്് നന്ന്. 

൪൬. വില്വംപാച്ചോറഠ്യാദ. 

വില്വം പാച്ചോററിഭൂംഗാമുതകവകരസേ ചേത്തു ധാത്രീകഷായം 
കൊട്ടം രാമപ്പമേലം പതിമുകുതകരം ചന്ദനം ദേവതാരം 
കച്ചൃരാമുക്കുരഞ്ച ത്വഗപിച മധുകം മാഞ്ചി മഞ്ചട്ടി! പത്രം 
ഫ്രിബേരം കല്ലയിത്വാ വിപചതു സമപാലെണ്ണ് സവാമയഘ്ലം. 

വില്വം-കരവളത്തില, പാച്ചേഹഠിഇലം. ഭംഗംകയ്യോന്നി, ചിററമൃതു്, കവഷ. 
പ്പല്ല് ഇവററിന്നീരില് ധാത്രീകഷായംടടനെല്ലിക്കാത്തോടിന്കഷായവുംചേത്ത്തു, 
കൊട്ടം, രാമച്ചം, ഏലത്തരി, പതിമുകം, തകരം, ചന്ദനം, ദേവതാരം, കല്ലയം: 

കച്ചോലം, അമുക്കരം. ത്വക്ക് ഇലവര്ങ്ഗംം മധുകംടള്ജൂരട്ടിമധുരം. ജടാമാഞ്ചി, 
മഞ്ജചടിം പയ്രംപച്ചിലം ഫ്രീബേരം ഇരുവേലി ഇവ അരചു കല്ല്ലമാക്കി എണ്ണയും 



൭൮ സഹ്രസ്രയോഗം 

എണ്ണ്ണൂയ്യ്ല സമം പാലുംചേത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു തേയ്ക്ക്ര- ശിരസ്സ്സിചുള്ള രോഗങ്ങഴം, നേ തൂരരേംഗ്അറം, കണ്ണുരേംഗങ്ങഠം മുതലായവ ശമിക്കും. ൽ . 
൪൭. വില്വകാരസ്തരാദി (അഷ്ടപത്രാദി) 

വില്വകാരസ്തുരദളം ഭൂരാമരം ശക്രവല്ലരീ 
സാമൃതം നാഗവല ്യ(ഗം പടോലാമലകം തഥാ 
ആസുത്യ ദ്വിഗുണം ക്ഷിരം തൈലപ്രസ്ഥം വിപാചയേത? 
അഷ്യപത്രമിദം തൈലം ശിരോരോഗവിനാശനം. 

വില്വം--കവഭത്തില “കാരരസ്തരരം -കാഞ്ഞിരത്തില ഭൂംമരം-കയ്യോന്നി ശര 
വല്ലരിംമുഴിഞ്ഞം ചിററമൃതു”്. നാഗവല്ൃഗ്രം -വെറഠിലവള്ളിയുടെ അഗ്രം (കൊടി 
ഞാലി പടവലവള്ളി. ആമലകംം-പച്ചനെല്ലിക്കാ ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരില് 
തൈലം, ഇരട്ടി പാത് ചേത്ത്ത" കാച്ചിഅരിച്ചുതേഷ്ു. ശിരോരേറഗങം ശമിക്കും. 
ഇതിനു കല്ല, ചേക്കണ്ടാം ഇലനീരായതുകൊണ്ടു” അതില് ഉണ്ടാകുന്നതു മതിയാകും 
ഏന്നാല് ഇരട്ടിമധുരം, ഏലാദിഗണംം, നെല്ലിക്കാത്തോട്" ഇവയില് ഏതെഷ്കിലും 
കന്ന് ഒചിത്യമനുസരിച്ചു കല്ലയം ചേത്തുവരാവണ്ടു. & 

൪൭. ആവകാലാദി. 

ആവകാലുമമൃതും കൊഴുപ്പയും ദൂവശക്രലതയും പിഴിഞ്ഞതില് 
വേകമെണ്ണുകദളിക്കിഴങ്ങുമായ" നാശയത്യഖിലദോഷകാമിലാം. 

ആവകാലുടകയ്യോന്നി ചിറാമുതു്” കെഴ്േപ്പ. ദ്ൂവം_.കവകനായു” ശക്രലത:- 
ഉഴിഞ്ഞ ഇവഠഠി൯നീരില് കദളിവാഴക്കിഴങ്ങു” (മാണം) കല്ലൃമാക്കിച്ചേത്തു കാച്ചി 
അരിച്ചു തേയ്ക്കും എല്ലാവിധ കാമിലരോഗേഒജഠംക്കും, പഠണ്ഡുവിനം നന്നു, 

൪൮. കയ്യോന്ന്യാടി. 

കയ്യോന്നി ചിററമുതു നെല്പിപിഴിഞ്ഞനീരില് 
തൈലം പപചേത പയസാ മധുകാഞ്ജനാഭ്യാം 

കഴ്സ്്ിന്നു നന്നു തലനോവിനതിവ നന്നു 
പല്ലിന്നു നന്നു തലയും നരയാ നരാണാം. 

ി 

കയ്യോന്നി, ചിററമൂതു”, പച്ചനെല്ലിക്ക ഇവററി൯നീരില് തൈലം..എണ്ണ്ണ 
ച്വയസ്സ”--പഠല്ചേത്തു മധുകം.ഇരട്ടിമധുരം. അഞ്ജനംട-അഞ്ജനക്കല്ല് ഇവ കല്ലയം 
ചേത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു തേയ്ക്ക നേത്രരേോഗങ്ങഠം, തലവേദന, ദന്തരോഗഥങ്ങഴം ഇവ 

ശമിക്കം, തല നരയ്മ്യകയുമില്ലം 

ത്൯. ദാവ്യാദി. 

ദാവീസ്വരസയഴ്ഠ; രാഫ്വഗൃഹധൂമനിശാന്വിതം 
തൈലമമഭ്യഞ്ജനാത' പക്വം മേഡ”റരോഗം നിവാരയേത്. 

ഭദംവീചചമരമഞ്ഞ€ംതെൊലി കഷായംവച്ചു അതില് യഷ്ജ 4 ഹേം... ഇരട്ടിമധു൪ംം 

ശ്ുഹധൂമംടവുകയറ (അട്ടക്കരി) നിശംവറട്ടുമഞ്ഞെറം ഇവ കല്ലാക്കി തൈലം കായ്ക്ി 

അരികു തേയ്കും മേഡ് റ(ലിംഗ)രേംഗങ്ങം ശമിക്കം, നരം റഡ് 

൫൦. മഞ്ജിഷ്യാദി. 

മഞ്ജിഷ്യാഞ്ജനശാരിബാബ്ദുകടുകാതക്കോലജാതിഫല.- 
ശ്രീകണ്ണത്രിഫലാജടാതഗരരുഗ, വീ ചതുജ്ജാതകൈ! 
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സോശിീരാഗരുചോരയുഗ'മമൂഗനാഭിന്ദൂല്പലാംഭോവിസൈ- 
സ്കറൈലം നേത്രശിരോത്തിഹാര! സപയസ്സിഭഥം കുമാരിരസേ. 

മഞ്ജിപ്പുടമഞ്ചടിം അഞ്ജനം ഇ ജേനക്കല്ല് ശാരീബാ_നഠറനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”ം 

_അബ്ദുംടമുത്ത അം കടുകാടകടുകുരേഹിണി. തക്കോലം താക്കാലപ്പൂട്ടില്. ജാതീ 
.ഫലംടായാതിക്കാ. ശ്രീകണ്ണം_കണ്ടിവെണ്ണ്ണ (ചന്ദനമെന്നം പക്ഷം) ത്രിഫലത്തേഴ 

ജടാ ജടാമാഞ്ചി തഗരം-തകരം രക് വെള്ളക്കൊട്ടം യഷ്കിട-ഇരട്ടികധുരം ചതുജ്ങര 

തകം ഏലത്തരി, ഇലവര്ങ്ഗം, പച്ചില, നാഗല്ലും ഉശീരംടരാമച്ചം അഗതടഅ 

കില് ചോരയുഗ്മം--കടച്ചാലവും നവംചണ്ണ്ക്൦ഴങ്ങും റാ വി 

_ പ്രുഴവു”) ഇന്ദും-കര്പ്പൂരം ഉല്പലം--ചെങ്ങഴിനീര്ക്ക ഇങ് അംഭസ്റ്റ്_-ഇരുവേല 

കി വിസംംതാമരവളയം തൈലംംഎണ്ണു പയസ്സ് - പാല്. കുമാരീരസം -കഠററാര്വഴ7 

നീരു" ഇവയും കുടി മേല് പറഞ്ഞ കല്ലവുംചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു തേല നേത്രരേം 

ത്തെയും ശിരോരോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കും. 

൫൧. ലാക്ഷാദി (൩) 

ലാക്ഷാമുദ“ഗവുമശ്വഗന്ധമമൂതി൯ത്തറം തഥാ മാഷവും 

മാംസീ സവമിതൊല്പമേലമിലവര്ട്ട്ടം മാഞ്ചി മഞ്ചട്ടിനീര് 
ക്ഷ്യം കുന്ദുരുദേവദാരു തകരം ചോരം മുരം ചണ്ണുയും 

സ്ഥണേയാശരുശക്തിനാഗഫലിനീ പുഷ്ടങ്ങഠം ജാതീനഖി 
സജ്ജംനാനമുകചോനകത്ത,ണയുഗം ശ്രീവേഷ്ടയും പച്ചയെ. 

ന്നെല്ലാമങ്ങുപൊടിച്ചുകൊണ്ടു ശിലമേലുന്മഥ്യ യാമാന്തരേ 
തുക്കിക്കൊണ്ടുകഴയ്ചിതംഗമഖിലം തേച്ചാല് യൃൂണാമാദരാല് 
നന്നായിട്ടുതടിക്കുമേതദഖിലം പോക്കും ജ്വരാദ്യം ഗദം. 

ലാക്ഷം- കോലരക്ക് മു ദ്ഗം--ചെവപയ് അശ്വഗന്ധം--അമുക്കരം അമൃതിന് 
൬൨, മാഷംട ഉഴുന്ന് മാംസിജടാമാ്ചിം ഏലത്തരി, ഇലവര്ങ്ഗം, മാഞ്ചിം 
മഞ്ചട്ടിനീര് ഇരുവേലി കുഷ്ടം.കൊട്ടം കുന്ദുതം-കുന്തിരിക്കം ദേവദാരു-ദേവതാരം 
തകരം, ചോരംടകച്ചോലം മുരം.ചെഞ്ചല്യം (കുമിഞ്ചാന്) നവംചണ്ണുക്കിഴങ്ങങ് 
സ്ഥെദണേയം തൂണിയ,: അഗതം-അക്ില് ശ്രക്തിടമുത്തുച്ചിപ്പി, നാഗല്ലും 

ഫലിനീംടഞാഴല് പ്പൂ ജാതിട-ജാതിക്കാ നഖി--അസുരനഖം സര്ജ്ജംടചെഞ്ചാല്യം 
നന്മേഖപ്പുല്ല്-ചോനകപ്പുല്ല് ശ്രീവേഷ്ടതിരുവടടപ്പശ പച്ചടവച്ചില ഇവ പൊടി 
ചു” ഏഴരനാഴിക കല്ലിലിട്ടു മര്ളിച്ചു കുഴമ്പാക്കി ദേഹത്തു തേയ്ക്ു. ദേഹം തടിയ്യ്യയംം 
വരം ശമിക്കും, ഇതു നല്ലെണ്ണ്ുകട്ടി കോലരക്ക്, ചെപപയറ് ഉഴന്നു, മാഞ്ചി ഇവ 
വച്ചൃറഠി രസമെടുത്തുചേത്തു് അമൃതി൯ന൬൮൦ മറവമരുന്നകളു.ം കല്ലചേത്തുതു കാച്ചി. 

അരിച്ചു തേയ്യ്യന്നതു ഉത്തമപക്ഷം. 

൫൨. അമൃതാദി (൧) 

അമൂതാക്വാഥസംസിദ്ധം തൈലം ചന്ദനപൃവകൈഃ 
ശാരിബോശീരകഷ്യാബൂധാതരിസോല്ലലതസ്തരൈഃ 
കലൃപിമൃതൈന്നിഹന്ത്യാശു വാതരക്തം ശിരോഗദം 
രക്തപിത്തകൃതാ൯ രോഗാനാഗശ്ത ഫന്യാത” സുപൂജിതം. 

ചിററമൂതു കഷായംവച്ചു” അതില് തൈലം എണ്ണം ചന്ദനം, ശാരിബ--ന൨ 
നീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്, ഉശീരംേരാമച്ചം ക്ട കാട്ടം, ണബ്ബംടമുത്തഞ്ങ. ധായ്ര്രി-നെ 
ച്രിക്കാധത്താട്ട, ഉള്പലം--ചെങ്ങഴിനീര്ക്കിഴ ങ്ങ്. ത സ്തൂരംടകയച്ചാലം ഇവ കല്ക്കു 



൮ഠ സഫസ്ര്രയോഗം 

മായിച്ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു തേച്ചാല് വാതരക്തം, ശിരോരോഗങ്ങം, രക്തപിത്ത 
രോഗം മുതലായവ ശമിക്കും. 

൭൩. അമൂതോത്തരം (ഗള, ്യാദി ൨) 
ഗുള.ധ്യാ വിപചേത് ക്വാഥേ തൈലം ക്ഷീരസമന്വിതം 
ചന്ദനോശിീരകഷ്ഠാബ്യശാരിബാമലകോല്ലൈ$ 
കല്ലലൈരേഭി$ ശിരോദാഹം പിത്തശുന്മമപി ജ്വരം 
പ്രമേഹം വിനിഫന്ത്യാശു നാമ'നൈതദമുതോത്തരം. 

ഗുഴംലിട-ചിഠറമൃതി ൯ കഷായത്തില് എണ്ണയും സമം ലിം ചന്ദനം ഉശീ 
രം-ടരാമച്ചം. കുഷ്ഠം വെര്ളക്കെട്ടം. അബ്ദംം.മുത്തങ്ങാ, ശാരിബം--നവനീണ്ടിക്കിഴ 
ങ്ങ് ത്ൃമലകംട-നെല്ലിക്കാത്തോഴ്്. ഉല്പലംചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങ്, ഇവ കല്ക്കം: 
ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു തേയ്ക്ക ” തലപൃകച്ചില്, പിത്തഗുന്മം, ജ്വരം, മൃതൂമൊഴിലു” 
ഇവ ശമിക്കും. 

൫൪. ബലാഹഠാദി. 

ബലാഹറഠാമുതാമുദ്ഗമാഷക്വംഥേ തിലോത്ഭവം 
പക്വം ശിരോരുജം ഹന്തി ചന്ദനാമയയദ്ടിഭി; 

ബല--കുരന്തോട്ട്' വേര്, അമൃതു” ഇവ കഷറയം, മുദഗം-ചെയപയര്ം മാ 
ഷടോമഴുന്നു്, ഇവ വച്ച ററി സ്കഷമെടുക്കക. ഇവയില് എണ്ണുചേത്തു ചന്ദനം തമ 
യംടവെള്ളക്കൊട്ടം, യഷ്ടിം ഇരടിമധുരം. ഇവ കല്ലചേത്തു ഹഠാടപച്ചനെല്ലി 
ക്കാം ഇതിന്െറ നീരുംക്രടി കറച്ചിഅരിച്ചു തേയ്ക്കും ൭ലവേദന ശമിക്കും. 

൫൫. മാഷാദി. 

മാഷമുദാഗബലാസിദ്ധം തൈലം സവശിരോത്തിനുത" 

മാഷംഉഴ് ന്ന്, മുദ്ഗം--ചെവപയര്ം ഇവ വച്ചംററി സൃഷ മെടുത്തു ബലാടേകം. 
ന്തോട്ടിവേര്. കഷായവുംകൂട്ടി ഹണ്ണുചേത്തു ൫൪.൦ംയോഗത്തിന്െറ കല്ലക്ഛമോ, അ 
ല്ലെങ്കില് കുവന്തോട്ടിവേരോ കല്ലടി കാച്ചിഅരിച്ചു തേച്ചാല് എല്ലാ തലവേദ, 

) നയും ശമിക്കും. 

൫൬. ഭൂംഗാമലകാദി. 

ഭൂംഗാമലകസ്വരസേ തൈലപ്രസ്ഥം പലഞ്ച മധുകസ്യ 

ക്ഷിരാഡ്ഥകേ വിപക്വം വലാകാമപി കോകിലം കുരുതേ 

അന്ധമനന്ധം കുരുതേ ബധിരമബധിരം തഥാ ച ചലടന്തം 

ഉപചിതപിനോരസ്യ്യോ ഭവതി നരോ മാസമാത്രേണ. 
ഭംഗാമലക സ്വരസം.കയ്യോന്നി (കഞ്ഞുണ്ണി) നീരും പച്ചുനെല്ലിക്കാനീരും, 

ഇവ ഇട ങ്ങഴിം തൈലപ്രസ്ഥം ഒരിടങ്ങഴി എത്റ മധുക ഇരട്ടിമധുരം. ഒരു പലം 

കല്ലക്മാക്കിച്ചേത്തു ക്ഷീരാഡ്ധകം..നാലിട അഴി പാലുംക്രട്ടി കാച്ചിഅരിച്ചു തേയ്കം 
സ്വരം തെളിയാനും, നേത്രരേംഗങ്ങറാക്കും, ചെ വിക്കും പപ്പിനും നന്നും 

ന് 

൫൭. ബലാധത്ര്യോദി. 

ഏകോ ഭാഗോ ബലാധാത്ര്യോര്ഗ്ഗൂള യാസ തദദ്രാകം 

ഉശീരസ്യ തദദഭ്ഥാം സ്യാത തദദഭ്ധ്ം ഫിരുബേരകം 

തദദ്ം ചന്ദനം യഷ്ടി പ്രസുനം ബകളസയ ച 



തൈലയോഗങ്ങ൦ം ൮൧ 

ദ്രോണ്ര"പാം വിപചേത് സമ്യക് ചതുദാഗാവശേഷിതം 

അത്ര കല്പം പ്രദാതല്യം മധുകം ചന്ദനദപ്യം 

ക്യമുല്പലമബ്ദം ച ശാരിബാ ച ത്രിജാതകം 

ജാതീപഥലം ച തക്കോലം കര്പ്പരം ച ശതാവരി 

ജീവക൪ഷഭക മേദാ മുദ്വീകാ കങ്കമം തഥാ 

ലാമജജകഞ്ച ശാമൃകം ചോരകദ്വയപുഷ്മരം 

നാഗപൃഷ്ടം നഖം സ്പ്ലക്കാ മഞ്ജിഷ്യാ കടുരോഫ്ിണി 

അഞ്ജനം സരളം ദാരു ചമ്പകം മുഗനാഭികം 

മധൂകപൃഷ്ടം ശ്യോനാകം ത്രിഫലാ ഫലിനി മിസി 

മുസ്ലാ/ രു തഥാ മാംസി തകരം പത്മകേസരം 

കഷായസ്യ സമം ക്ഷിരം സമമാമലകം രസം 

' ഭത്വാ തദ്വക്ലൂുതാവയയാസ്ധതൈലപ്രസ്ഥം വിപാചയേത് 

ഏതത്തൈലം നിഹന്ത്യാതു പാനാഭ്യഞ്ജനനാവനൈഃ 

ശിരോനേത്രഗതാ൯ രോഗാനുന്യാ൯ പിത്താനിലോത്ഭവാ൯ 

അംഗദാഹേ ശിരോദാഹേ നേത്രദാഫേ ച ശസ്യതേ 

ക്ഷതക്ഷയഥരം വൃഷ്യം രക്തമാംസബലപ്രദം ം 

ഉനദ്ധാവജത്രുഗതാ൯ രോഗാന് വിശേഷേണ വിനാശയേത'. 

ബല൦_.കധന്താടിവേ൪, ധാത്രി നെല്ലിക്കാത്തോട്”. ഇവ ൨.ംക്രടി പലം ൮. 

ഗുള ചിടചിറഠമൃതു് പലാ ര്. ഉശിരം ര്ധമച്ചം പലം ൨. ഹിരു 'ബരകംഇരുവേലി 
പലം ൭, ചന്ദനം, യഷ്ടിട ഈടിമധുരം. ബകുടപ്രസൂനം -ഇലഞ്ഞില്പവു': ഇവ 

മുന്നുംക്രടി പലം ൮. (കുവത്തംട്ടി വര് നെല്ലിക്കാത്താഴു ഇവ സമം. അവയില് 

പക്തി ചിറഠമുത്ര്. അമൃതില് പകുതി അരള.വു രാമക്യംം രധമച്ചുത്തില് പകുതി ഇരു 

വേലി. അതില് പകുതി ചന്ദനംം ഏരട്ടിമധുരം, ഇലഞ്ഞില്പ ഇവം, ഇതാണു 

ശ്രോകേക്തമായ കണക്കു.) ഈ പ്രകാരം ഷ്മടുത്താണു സാധാരണ കഷായം 
വയ്ക്ക്രാവളളതു”. വെള്ളം ഇടങ്ങഴി ൧൬. കഷാായംവച്ചു ര് ഇട ങ്ങഴിയാക്കി പിഴി 
ഞ്ഞരിച്ചു”, മധുകം-ഇരടിമധുരംം ചന്ദനദ്വയം ചന്ദനവും രക്തചന്ദനവും. 

കുഷ്ഠം കൊട്ടം. ഉല്പലാടചെങ്ങഴിഗീക്കിഴങ്ങ്. അബ്ദംടമുത്തങ്ങാം ശാരിബം- 
നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”: ത്രിജാതകം - ഏലം, ഇലവര്ങ് ഗം, പച്ചില, ജാതീഫലം 
ജാതിക്കം തക്കോലപ്പൂട്ടില് , കര്പ്പൂരം. ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. ലീവകര്ഷഭങ്ങം-ജീ 
വകവും ഇട വകവും (പകരം പാത മുതക്കി൯ക'ഴങ്ങു ഇരട്ടി മേദ (പ്രകരം അമുക്കരം) 
മുദ്വീകംമുന്തിരിഅ്പുഴം. കുടംമം_ക്മംമപ്പുട്ടം ലാമജ്ജകംരമേപ്പം ശാമൂകംതാമര 
ക്കിഴങ്ങു”. ചേോരകദ്_യംടകര്ച്ചാലവും: നവേള്ന്്ക്കിഴങ്ങും, വൃഷ്ണരംടവുഷ്യരമൃലംം 

നാഗവുഷ്ണം നാഗപ്പൂ, നഖം-അസുരനഖം. സ ്ലക്കാ-3ചാനകപ്പല്ല്. മഞ്ചി 
ഡ്യൂടമഞ്ചട്ടിം കടുകുരേംഹിണി. അഞ്ജനം-.അഞ്ജനക്കല്ല”. സരളംചരഭ.ം (തമി 
ര ദാരുഛദേവതാരംം ചമ്പകംംചെമ്പകല്പ്യവു', മുഗനാഭികംടവെരുവിന്പുഴ 

വു്, മധുകധുഷ്ണും ഇലിപ്പപ്പുവു" ശ്യോനാകം ടനാന്മുകപ്പല്ല്, ത്രിഫലത്തോട്, ഫലി 
നിംഞാഴതല്പുവു്. മിസിടശതകുപ്പം മുസ്ത.മുത്തങ്ങം അഗരു- അകില്. മാം സി-ജടം 
മാഞ്ചി, തകരം, പത്മ3കസരംടടതാമരയല്ലിം ഇവ കല്ലംചേത്ു്തു ക്ഷീരം-:പാല്. ഇട 
ങ്ങഴി ൪. ആമലകംരസം--പച്ചനെല്ലിക്കാനീരു”, ശതംവരിനീരു” ഇവ ഒരോന്നും 
എമ്ല്റൂയ്യ്യ സമം തൈലപ്പസ്ഥം ഒരിടങ്ങഴി എണ്ണൂചേത്തു കാച്ചിഅരിക്കും സേവി 
ക്കാനും തേയ്ക്കാനും നസ്യ ഗ്യിനും നന്നും ശിരോരോഗങ്ങഠം_ നേത്രരോഗങ്ങം വാം 
തപിത്തജങ്ങളായ മറവയൂരോഗങ്ങഠം, സവംംഗസന്താപും തലപുകച്ചില് കണ്ണുപുക 
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൮൨ . ബസഫഹസ്റസ്രയോഗം। 

ച്ചില് ഇവയ്ക്കും നല്ൃതാകുന്നു, ക്ഷത ക്ഷയാദികകള. നശിപ്പിച്ചു രക്തം മാംസം: ബ്ബ്ലം ഇവയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും, ശുക്ഗുവൃഭ്ധീകരവും ആകുന്നു. (൫, ലാവ ങ്ങളായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശമിക്കും, ഴ് 
൫൮. ചന്ദനാദി (൨) 

ചന്ദനോദിച്യമധുകധാത്രീയഷ്ട; ച്ചാഫ്വശാരിബാ$ 
സബലാഃ സലിലദ്രോണേ പൃഥക് ദശപലോന്മിതാഃ 
പക്ത്വം കഷായേ സക്ഷിരേ ക്ഷിപേത' ബ്രഹ്മീവരീരസം 
കുമാരിനാളികേരാംബു തൈലമാനം പൃഥക് പൃഥക് 
പ്രപൌണ്ഡരീകമഞ്ജിഷ്ടാ ധാതകീ പത്മകേസരം 
കുമുദോല്പലശാലൃകമൃണാളവിസപത്മകം 
അനന്താ കശകാശേക്ഷുക്ഷിരീശ്ൃംഗം സവല്ലംലം 
ഗണഞ്ച ജീവനീയാഖ്യം ക്വാഥേ ദ്ൂരവ്യാണി പേഷയേത? 
പ്രസ്ഥഞ്ച ദത്വാ തൈലസൃയ ശനൈമ്മൃദ്വഗ്നിനാ പചേത് 
ഏതത്തൈലം പ്രശമയേത് ദാഹമൃര്ല്ലാശ।രോഗ്രഹാ൯ 
കാമിലാമാഡ്മ്യരോഗഞ്ച രക്തപിത്തഞ്ച നാശയേത 
പ്രദരം ചിത്തവിഭ്രംശം വിസപ്പും ചിത്തവൈകൃതം 
അഭ്യംഗപാനനസ്യാദ്യൈ൪ഹന്തി വജ്ൂമ!വാസുരാ൯ 

ചന്ദനം, ഉദീച്യംടഇരു വലി, മധു ഇരട്ടിമധുരം, (നഭ.ദം എന്നു പഠഠഭേദം 
രാമച്ചം ഏന്നത്ഥം) ശാരിബം-നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. ബലാ കുവത്തോട്ടിവേര്, ഇവ 
പ്രത്യേകം ൧0-പലം വീതം, സലിലദ്രോണം--൧൬- ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷാ 
യം വയ്ക്ം സക്ഷീരം പാതക്രടി ചേത്തു” ബ്രഹ്മീരസം-ബ്ര്മിനീര്൪, വരിരസം_.ശ 
താവരിക്കിഴ ങങി൯നീര്൪. കുമാരി--കററാര്വാഴനീരു. നാളികേരാങോേം-ഇളനീ ൪ 
(കരിക്കി൯)വെമ്മം ഇവം വൃഥക് പൃഥക് തൈലമാനം വെവ്വേറെ എണ്ണയും സമം 
ചേത്തു” പ്രപെരണ്ഡരീകം -പുന്ധേരീകക്കര നു്. മഞ്ചിഷ്ടുടമഞ്ചാടി. ധാതകിടതാതി 
രിപ്പ. പത്മകേസരം--താമരയല്ലി. കമുദം_-ത്ആമ്പല്ക്കിഴങ്ങു”. ഉല്യലം ചെങ്ങഴി 
നീരക്കിഴങ്ങു”, ശാമൃകം താമരക്കിഴങ്ങു്. മൃണാളവിസം.താമരവളയം: പത്മകംപ 
പതിമുകംം അനന്തം. കാടിത്തുവഃധതു്., കുശം:കുര2വര്, കാശം--ആറ൨൮3൪൭ 
വേം ഇക്ഷുടകരിഷിന്വേരു്. ക്ഷീരീതൃംഗം-നാല്പാമരമെമൊട്ടു്ം സവല്ല്ലം-- 
നാല്യാമരത്തിന്െറ തൊലി, ജീവനീയഗണം--അട പൊതിയന്കിഴങ്ദു്*.. കാകോ 
ളി ക്ഷീരകാകോളി (ഇവ രണ്ടിനും പകരം അമുക്കുരം ഇരട്ടി)മേദ (പകരം അമുക്കരം) 
മഹാമേ3 (നനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്) കാട്ടു ന്നില്വേര് കട്ടേപയഠറിന്വേരു, ജീവകം, 
ഇടവകം (പകരം മുതക്കിന്ക് ഴങ്ങു ഇരട്ടി) ഇരട്ടിമധുരം ഇവറഴും ചേത്ത്, തൈലന 

പ്രസ്ഥംഒരിടങ്ങഴി എണ്ണയും ചേര്ത്തു മുദ്വഗ്നികൊണ്ടു പകേമാക്കി അരിക്കം ഇരു, 
കൊണ്ടു, അഭ്യംഗം, പാനം, നസ്യം മുതലായേവ ചെയ്താല് സവാംഗസന്താപം, 
മൂര്മ്ലു, തലയ്യ്ുപിടിത്തം, കാമില, ആഡ്യവാതം, രക്തപിത്തം, അസ്തഗ്ദരം, അ 
പഡ്താരം, മുന്മാദം മുതലായവ വിസപ്പം ഇവ ശമിക്കും, 

൫൯. അരിമേദാദി. 

അരിമേഭത്വചോ ഗ്രാഹ്യം നവാല്പലശതം ഭവേത് 

നൃഗ്രോധോദുംബരാശ്വത്ഥപ്പക്ഷവല്ലചാച്ഛൂുതം തഥാ 

ചതു൪ദ്രോണേ ജലേ പക്ത്വാ ചതര്ഭാഗാവശേഷിതേ 

തൈലാഡ്ഥകം പചേത്തത്ര കാര്ഷികൈഃ കലക്ിതൈരിമൈഃ 



തൈലയോഗങ്ങം ൮൩. 

യഷ്ഠീത്രിജാതമഞ്ജിഷ്ഠാഗായത്രിലോദ് ഗ്രകട് ലൈ? 

ക്ഷീരീവൃക്ഷാരിമേദത്വങ്മുസ്താ,/"ഗരുഹിമദ്വയൈ! 

കര്പരജാതീതക്കോലമാംസീധാതകിഗൈരികൈഃ 

മുണാളമിസിവൈദേഹിപത്മകേസരകങ്കുമൈഃ 

ലാക്ഷാസമംഗാബ്ലഹയിവില്വമദ്ധ്യസുരദ്മൈഃ 

ശൈലേയസരളസ്പപക്കാപലാശരജനിദ്വയൈഃ 

പ്രിയംഗുതേജനിപാത്ഥശരപുംഖഫലത്ൃരയൈഃ 

കാലേയപുഷ്ടരരജടാവ്യഫ്ര്യിമദനസംയുതൈ! 

ജാതേ ചിക്കണപാകേ തു പരി സ്രാവ്യ നിധാപയേത് 
തന്നസൃപാനഗണ്ഡൂഷവണ്ല ചഭ്യഗേഷ്ു യോജയേത് 

മുഖജാനാമയാന് ഹന്തി വ!ശേഷാദ്ടന്തരോഗജിത*. 

നവംഅരിമേദത്വക്ടപൃതിയ കരിവേലപ്പ ടം പലശതംടന്വപ 

ചംം ന്ൃഗ്രോധം--പേരാത ത്തെറലി, ഉദുംബരംടഅത്തിത്തൊലിം അശ്വത്ഥടേഅര 

ത്മാലിന്തൊലി. ച്ലൂക്ഷംം-ഇത്തിത്തെലി. ഇവയെല്ലാംകൂടി പലം ൧00. ചതുര്ദ്രോ 

ണജലം൬൯൪ -ഇട ങ്ങഴി വെളളത്തില് , കഷായംവയ്കു- ചതുര്ഭാഗാവശേഷിതം--നാ 

ലിലൊന്നാക്കിം തെൈലാഡകംനാലിടങ്ങഴി എണ്ണു3ചത്തു. കാര്ഷികം മൂമ്മുന്നുക 

ടയ. യഷ്ടി ഇരട്ടിമധുരം, ത്രിജഠ.തം - ഏലം, ഇലവര്ങ് ഗം, പച്ചിലം മഞ്ജിഷ്ടംം 

മഞ്ചടി. ഗായത്രീകരിങ്ങാലിക്കാതല്. ലോദ്്ഗ്രം:- പാച്ചേറേഠിത്തൊലി. കട്ഫ 
ലടേകുമിഴി൯വേരു”*ം ക്ഷീരീവൃക്ഷംം-- നാല്വാമരത്തെലിം അരിമേദത്വക്കകരിവേ 

ലപ്പട്ട. മുസ്ത-മുത്തഅഅ. അഗതുട അകില്. ഹിമദ്വയംടചന്ദനവും രക്തചന്ദനവും 
കര്പ്പുരം ജോതിക്ക, തക്കോലം, മറംസിട്ട മാഞ്ചി. ധാതകിതാതിരിപ്പും (വാഭക എ 
ന്നം പഠഠംം ഇരുവേലി എന്നത്ഥം) ശൈരികം-.കാവിമണ്ണ്. മൃുണഠളം--താമരവള. 

യം മിസിടശതകുപ്പ. ടെവദേഹിടടതിപ്പലി. പത്മകേസാം താമരയല്ലി, കുടംമം--കു 

ദംമപ്പടം ലാക്ഷാടകേചേരക്കു”. സമംഗട-പഠചുണ്ടവേരു, ബ്ലഹതി-.ചെവവഴുതിന 
വേരും . വിക്വമഭ്ധ്യംടപകുതിവിഭവായ ക്രവളക്കായ് സുരദ്ദമം ദേവതാരം 
ശൈദലയം ടഷന്മദം സരളം..ചരളം സ്വ്ൃക്കചോനകപ്പല്ല” പലാശംടുപ്പാശിന് 
തൊലി. രജനിദ്വയംടവഠട്ടുമഞ്ഞളം, മരമഞ്ഞഠംതൊലിയും പ്രിയംഗും:ഞാഴല് 

വു“ തേജനിട-ചെവവ്വന്നയരി, പാത്ഥം--നീര്മരുതിന്ചേരിന്തൊലിം ശരപും 
“ ഖംടകൊഴിഞ്ഞിന്൯വേര് ഫലത്രയംടത്രിഫലത്തോടട്”ം കാലേയം--ചെഞ്ചല്യം വു 
ഷ്ക്ൃരജട 04 പൃഷ്ഠരമൂല്വേര്, വ്യാഘലീ-വെള.ത്തവഴു തിനവേര്, മദനം..മലംകാരയ്ത്കൂ 

! ഇവ കല്ലാക്കി അരച്ചുചേത്തു കച്ചി കടുത്തമെഴുകപാകത്തില് അരിക്ക., പാ 
നം, കവിഠംകെൊംക, വസ്തി ഇവയ്യ്യും അഭയംഗത്തിനും മുദുപഠകത്തിലെടുത്തു ന 
സൃത്തിനും യോജിപ്പിക്ക, മുഖദരഗങ്ങഠാക്കും വിശേഷിച്ചു ദന്തരോഗങ്ങാഠംക്കും 
നന്നും 

൬൦. ജാതീിമഞ്ഞളാദി 

ജാതീമഞ്ഞളെരിക്കിഴങ്ങും തൊഴുകൈ ചമ്മന്തലാനിംബജം 
ചാററില് കൊട്ടമമച്ചവമ്ളി, കടുകി൯മൂന്നും ഫലാനാം ത്രയം. 
ഏലം കലുപിതമെമ്ല്ുവെന്തുവഴിപോല്വായ്യ്ലെൊഠംകിലന്നേകെടും 
വായില് തോന്നിന നോവു പുല്ലമുടനേ വജ്റപ്രമാണം ഭവേത? 

മാതിടപിച്ചകത്തില, മഞ്ഞം-:പച്പമഞ്ഞര്ം എരിക്കിഴങ്ങു് ഇഞ്ചി തൊഴു 
കൈടടപുല്ലാന്നിജുല (മുക്കററി എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും അപ്രകാരം ചേക്കന്ന 
വൈദ്ൃന്മരേമുണ്ടു”) ചമ്മന്തലച.ബ്ബഹ്മി, നിംബജംവേപ്പിച, ഇവററിന് നീരി 
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വെള്ളക്കൊട്ടം, അമർച്ചവള്ളി_അപ്പക്കൊടി. കടുകി൯മൂന്നു”-ചുക്കു മുളകു തിപ്പ ലി, ഫലാനാംതൂയം: ത്രിഫലത്തോട്. ഏലം--എലത്തരിം ഇവ കല്ക്കമായി അര 
ചേത്ത് കാച്ചിയരിച്ചു കവി €ംക്കൊള്ളൂക. (്രലയില് തേയ്യ്യകയുമഠകാം) പല്ലുവേദ 
ന മുതലായവ ശമിച്ചു പല്ലിനു ഉഠവ്വവരും. 

അപ്പ എന്നതു തെക്കന്ദിക്കുകളില് മുടിയഠന്പച്ച ഏന്നു പഠഞ്ഞുവരുന്ന ചെ 
ടിയാണ് അമര്ച്ചക്കൊടി എന്ന പേരില് തന്ത വേറെ ഒരു ചെടിയുണ്ടെന്നും പഠ 
യുന്നു: പകരം പൃവത്തു ഏന്ന മരുന്ന ചേത്തുവരുന്നു, 

൬൧. . പുംഖാദി “! _- “പ 
പുംഖക്വാഥേ,/"ഭയാ കല്ലൃസിദ്ധം തൈലം ദ്വിജാത്തിനുത? 
വുംഖക്വഥേം--കൊഴിഞ്ഞിന്വേര് കഷായത്തില്, അഭയകട്ടക്കാത്തോട്ട്” 

കല്ക്കമാക്കി തൈലം കാച്ചി അരിച്ചു രതേയ്ത്കൂനും കവിംകൊള്ളുക്രയും ചെയ്താല് പല്ല 
കുത്തു ശമിക്കം. ! 

൬൨. അജാത്ധടാതി 

അജ്ത്ധടാനിംബനിര്ഗ്ഗണ്ഡിസ്വരസേന വിപാചിതം 
നിശാകല്ലയുതം തൈലമോഷ്ടുരോഗവിനാശനം. 

അജ്ത്ധടാച കീഴാനെല്ലി നിംബം൭വേപ്പില; നിര്ശ്ശണ്ഡിടകരിനൊെച്ചിയില. 
ഇവഠറഠി ൯നീരില് ഗിശടവറട്ടുമഞ്ഞെഠം കല്ക്കമാക്കി ദൈലംകാച്ചി തേ യ്യും പുര 
ട്ടുകയും മറവം ചെയ്താല് ചുണ്ടിന്മേലുള്ള ധരാഗം ശമിക്കും. 

൬൩. നിര്്ഗൂണ്ഡീരജ്യയ ദി 

നിര് ഞ്ഡിരജനീവില്വസീനുഘ്ൃള്യക്കരസേ ശൃതം 
രസ്ധവേനദാരുവില്വാഭ്യാം വിശ്വഭേഷജകല്ല [തം 
തൈലം ശ്രവണദോഷഘ്ം വിശേഷാത്”പൃയനാശനം 

നിരഗ്ണ്ഡീട-ഷരിനൊച്ചിയില രജനിട-പച്ചമഞ്ഞം. വില്വംക്രവളത്തില 
സ്നുഹീ_.ച ഒടി ഇല. അളിട-കയ്യേറന്നിം അക്കം-ഏരുക്കില, ഇവററിന്നീരിൽ 
രസോനം-വെള്ളൂ ഭി. ഭാരും-ദദവതാരം. വില വടേ കവളവേര്ംവിശ്വഭേഷജം മുക്ക്. 

ഇവ കല്ക്കമാക്കി കാച്ചുന്ന തൈലം ശ്രവണദോഷതത്തെ (ചെയിയിലുമ്ള രോഗങ്ങ. 
ളെ.) ശമിപ്പിക്കും. 

ട്, ൬൪. തുളസീസ്വരസാദി 

തുളസിസ്വരസേ സിദ്ധം കന്ദുരുഷ്ട്യസമന്വിതം 
പൃതിനാസം ഭൂശം ഫഹന്യാത്തൈലം ദുഷ്ടജലസ്രരതിം 

തഭസീസ്വര സം൨തൂഭ.സിയില പിഴിഞ്ഞനീരു. അതില് കന്തിരിക്കുംകരട്ടി 
തൈലം കാച്ചി തേയ്കു, നസ്യംചെയ്കം മൂക്കില്നിന്നും ദു൪ശ്ശുന്ധത്തോടുകുൂടി പഴുപ്പു 

വരുന്നതു ശമിക്കും. 

൬൫. തിന്ത്രിണീസ്വരസാദി 

തിന്ത്രിണീസ്വരസേ തൈലപ്രസ്ഥം സമ്യക് പചേദ് ഭിഷക് 
അത്ര കല്പം പ്രവക്ഷ്യാമി സവം വാതഫരഞ്ച യത് 
തിന്ത്രിണീസ്വരസംം-പുകിയിലനീരു". ഇതില് വാതഹരമായ ഏതെക്കിലും ഒരു 

ഷധം (ചിററരത്തയോ ഗുല്ഗുലുവോം) കല്ലക്ഛംചേത്തു കാച്ചിയാല് ചെവിക്കു നന്നു 

വാതശമനവുമാകുന്ന, 



തൈലയോഗങ്ങറം ൮൫ 

൬൬. ദൂവാദി. 

ദൂവാസ്വരസ ഭല്ടാജ്യാം സിദ്ധം തൈലം വ്രണേ ഫിതം. 

കവകനാന്മു?” പിഴിഞ്ഞനീരില്ം അതുതന്നെ കല്ലചേത്തു കാച്ചുന്നതൈലം 

എല്ലാ ധ്യണഅഅറാക്കം (ഹിതമാകുന്നം . 

, ൬൭. അശഷ്ട്പല്ലവതൈലം 

തുളസിഗ്ൃഞ്ജനാഗസ്ത്റ ്യനി ണ്ഡിബഹഛളാളിനാം 
സിംഹിവരണയോശ്ചാപ। പത്രേഭ്യഃ സംഭൂതേ രസേ 

 സിന്ധൂത്ഥകന്ദുരുഷ്ടാഭ്യാം ദത്വാ മസ്ക സമം ശൃതം 

പൃതിനാസം ജയേത്തൈലം നാവനാഭ്യഞ്ജനാദിനാ. 

തുഭസി ഗ്ലഞ്ജേനം--മുരിഅ്ങ. അഗസ്ത പയം.അകത്തിം നി ലണ്ഡിംകരിനെലച്ചി 

ബഹഭള.ംപുനര്മ്മുരിങ്ങം അളിം-കയ്യാനി. സിം ഹിം: ചെവവഴ്തിന, വരണം.നീര് 
മാതളം, മേല് പറഞ്ഞ വയുടെ ഇല ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ ചാററില് ഇന്തുപ്പും കുന്തിരിക്ക 
വും കല്ലമാക്കി സമം തൈര്വെള്ളവുംചേതുതു കാച്ചിയരിച്ചു തേയ്്ുകയും നസ്യംചെ 
യയുകയുംചെയ്താല് പൃതിനാസം എന്ന നാംസരരേഗേം ശമിക്കും. 

൬൮). വാതാശനിതൈലം 

. ശതാവയ്യാസ്തരലാമേകാം ജലദ്രോണേ വിശോധിതാം 
ആമര്ദ്യ നിഫിതാം കൃത്വാ പക്ത്വാ പാദാവശേഷിതേ 
തത്ത കലുകികൃതൈഃ കുഷ്ടശതാഹ്വാദാരുചന്ദനൈഃ 
മാംസീശൈലേയക്ദ്രാക്ഷാജിവകഷഭകൈരപി 
വരണോഗ്ാബലാമൂലതഗരൈലാവിഡംഗകൈഃ 
പൃതികനക്തമാലാംത്ുമതീമുലൈശ്ച കാഷികൈഃ 
പ്രസ്ഥം തൈലസ്യ സംപക്വം ദത്വാ ക്ഷീരം ചതു൪ഗുണം 
ശ്വാസേ കാസേ ച ബാധിയ്യേ പംഗുഖഞ്ജകയോരപി 

_ ജിഹ്വാസ്തംഭേ ജരായാഞ്ച ഷണ്ഡത്വേ വപുഷഃ-ക്ഷയേ 
അസ്ഥിദംഗേ ച പ.ധാസ്ഥിരുജിവിസ്ഫോടകേഷുയ ച 
വിസല്ലേ/"പി ച വൃദ്ധ ച ശക്കരായാം ച കൃല്ഛു“റകേ 
വാതകണ്ഡലികായാഞ്ച പ്രമേഹഫോേ മാരുതാത്തിഷു 
സവാസു ച പ്രയുഞ്ജീത താംസ്താ൯ വ്യാധിന് നിയക്ഛൂതി 
ഏതല്വാതാശനിന്നാമ വാതേന ന നിഹന്മൃതേ. 

കുഷ്ഠം--കൊട്ടംം ശതാഹ്വടശതകുപ്പം ദാരു--ദേവതാരംം മാം സി_മാഞ്ചിം 
ശൈലേയംടകന്മദം. ദ്രാക്ഷടമന്തിരിങ്ങ. ജീവകര്ഷഭങ്ങ€ം-ജീവകവും ഇടവകവും 
വരണംടനീര്മാതളത്തി൯വേര് തൊലി. ഉഗ്രവയയ്പു്, ബലാമൂലം-കുവന്തോട്ടിവേ 
രു', തഗരംടതചരം, ഏലം.ഏലത്തര!. വിഡംഗംടവിഴാലരി. പൂതീകം_ത്തവില് 
ത്തൊലി. നക്തമറലംപുങ്കി൯തെറലി. അംശുമതിരഓരിലലേ൪, 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്” പലം ൧൧0.-കഴചകി ഇടിച്ചു ൧൬-ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് ക 
ഷായംവല്പു” ൪-ഇടങ്ങഴിയാക്കി ിഴിഞ്ഞരിച്ചുകല്ലത്തിനു” വെള്ളക്കൊട്ടം, ശതകപ്പ 
ദേവതാരം, ചന്ദനം, മാഞ്ചി, കന്മദം, മുന്തിരിങ്ങ, ജീവകം ഇടവകം (പ്രകരം മുത 
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ക്കിന്കിഴണ്ടു" ഇരട്ടി) നീര്മതേളവേര്ത്തെൊലി, വയച്ച*, കവര്ന്താട്ടിവേരു*, തകരം, 
ഏലത്തരി, വിഴാലരി, ആവിത്തൊലി, പുങ്കിന്വേര്തൊലിം ഓരിലവേരു" ഇവ 
൨൩.-കഴഞ്മുവീതം അരച്ചുചേത്തു ഇടങ്ങഴി എണ്ണയും നംലിടങ്ങഴി പാലുംചേത്തു കാ 
ച്ചിയരിച്ചു തേയ്ക്ുക. ശ്വാസം, കാസം, ചെവികേഠംക്കാന് വയ്യായ്ക, ഏല്ലവിധ 
വാതവ്യഠവികഠം, ജേ, ഷണ്ഡത ,അസ്ഥിഭംഗം, സന്ധിവേദന മുതലയേവ ശമിക്കും 
വൃദ്ധി, മൂത്ര ക്ലൂ ”റം, പ്രമേഹം മുതലായവയ്യയം നന്നു്, സേവിക്കാനും മഠവം മുപ 
യോഗേപ്പെടുത്താം. ള് ചി 

൬൯. വ്രണഭൈരവതൈലം 
വിഷഫിംഗുളമഞ്ജിഷ്യാഫരിതാലമനശ്ശിലാഃ 
ഘനസാരത്രയിതുത്ഥദ്വയഗന്ധകനാകലീ 
ശ്രിവേഷ്ടസജ്ജനിയ്യാസഗരരിയഷ്ട ഠഫവഗോപികാര് 
നവസാരവരാദാരുകുന്ദുരുഷ്യനിശാദ്പവയൈഃ 
ചിഞ്ചാഫലാസ്ഥ് സ്ഥണേയമേഷവിഷ്ടാജപാത്വചഃ 
ശാകനിംബകപിത്ഥാമ്രനിയ്യാസകഹഫളിരപി 
ക്ഷിരേണ വടവൃക്ഷസ്യ ശാല്ലലീത്വഗ്രസേന വാ 
പ്രതൃഗ്രകേരമദ്യേന കുക്കുടാണ്ഡദ്രവേണ വാ 

പിഷ്ട്വാ സമൃഗ” സമാലിപ്യ വാസഖണ്ബേ തനീയസി 
ദ്രാഘിഷ്ടേ തേന സംവേന്റ _ ശലാകാം ലോഫനിമ്മിതാം 
ശോഷയിത്വാ പുരാണാജ്യസിക്താം താം ദീപയേത് പുനഃ 
ഏകത്ര തിലകേരോത്ഥസ്സ്റേഷൌ കൃത്വാ സമാംശകൌ 
ടീപ്യമാനാം ശലാകാം താം തസ്ധ്യോപരി ച ധാരയന് 
അവാഗഗ്രാം മുഹുസ്സിഞ്ച൯ താഭ്യാമന്യത്ര പാതയേത് 
ശലാകാഗ്രഗതാന് സ്റ്റേഹബിനദുനാസ്ന്റേഹസംത്രയാത് 
ദീപ്യമാനശലാകാഗ്രാത് പാത്രേ പത്രതമാദരാത് 
ആദായ തൈലം സല്പാത്രേ നിഷിച്യ പരിപാലയേത് 

സമ്പ്യാഫഐഐ വാസരേ തേന ലേപനം വിദധീത ച 
വ്യണഭൈരവനാമേദം തൈലം മത്ത്യേന ദുര്ല്പഭം 
അസിതേന പുരാ ദുഷ്ട്വ്യണാത്തം വീക്ഷ്യ ബാലകം 
യമിനാ സല്കൃതേനോക്തം ഗൃഹസ്ഥായാഗ്ഗിശമ്മണേ 
സവ്വവ്രണഹരം സദ്യഃ കിഞ്ചേദം സന്നിപാതജിത് 
അസാധ്യേഷ്വപി സിഭേധൃച്ച വിസപ്പ്യാദിഷു ച ധ്രൃവം 

സദ്വേഷു വാതരോഗേഷു വാതാസ്രേ ചാപരാജിതം 

ഉന്മാദേ ചാപ്ൃപസ്താരേ ലേപനസ്യാദികമ്മഭഃ 

ഭേളൌോ തപസാ തൈലമേതല്ലബ്ദമനിന്ദിതം 

തന്മുഖാത് കേചനാവിന്ദന്മന്ദയേ കേചിത്"” തദാഗമാത്. 

വിഷംപംവത്സനാഭിം ഹിംഗുർംചായില്യം. മഞ്ജിഷ്ടട-മഞ്ചടി. ഹരിതാലം. 

അരിതാരം. മനഗ്തിചം:മനയോംല. ഘനസരേത്രയിടചൂടന്കര്പ്പുരവും പച്ചക്കര്പ്പൂര 

പയം രസകര്പ്പരവും, തുത്ഥദ്വയംടതുത്തം തുരിശും: നാകലികടചിററരത്തം ത്രീര്വേ 

ഷ്ട തിരുവട്ടപ്പശം സജ്ജ ം--കെഞ്ചല്റംം നിയ്യാസംട-നിയ്യാസച്ാല് ഗാരീക 



റു 

' തൈലയോഗങ്ങം ൮൭ 

ഗൊരുരീപാഷാണം. യഷ്ടിംഛരട്ടിമധുരം. ശോപികംനവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങ് . വര 

ത്രിഫലത്തോട് , ദാരു-ദേവതരരം കന്ദുരുഷ്കംടകുന്തിരിക്കം: നിശാദ്പവയം. വാട 

മഞ്ഞളും കര൪മഞ്ഞംതൊലിയും- ചിഞ്ചാഫലാസ്ഥിടപുടിംകരു. സ്ഥയ 

ണേയംതുണിയാങ്കം. മേഷവിഷ്ടംത്തടിന്പുഴുക്ക. ഇ പാത്വക്കു്_-ചെമ്പരുത്തിവേ 

തൊലി, ശാകനിംബകപിത്ഥാമനിയ്യാസം--തക്കിനെറയും വേപ്പിനെറയും വി 

ലാര്മരത്തിന്െറയും മാവിന്െറയും കറ. കുഫളിടതെഞ്ടിന്ചൂക്കലം വടവൃക്ഷം 

_ത്ആല്മരം ശാലമലീത്വഗ്രസം ഇല വിന്ത്മെലിനീത്ം കേരമദ്യം തെങ്ങിന്. 

കള്ളും കുക്കടാണ്ഡം :;കോഴിമുട്ടം വാസഖനണ്ഡംടവ്യസ്പുക്കഷണം: ശലാകംകമ്പിം 

ലേഹേം- ഇതമ്പു"ം പൃരംണാ ജയം പഴയനെയ്യു”ം തിലകേരോത്ഥസ്റ്റേഹങ്ങഠം-എ 

ണ്ണുയും വെളിച്ചെണ്ണയും 

വത്സനാഭി, ചായില്യം, മഞ്ചടി, അരിതാരം, മനയോല, കര്പ്പൂരം പച്ചക്കു 

പ്പരം, രസകര്പ്പുരം, തത്തു, തുരിശ്, ഗന്ധ ചം, ചിററരത്ത, തിരുവടപ്പശ, ചെ 

ഞ്ചല്യം, ടഗയരീപാഷണേം, ഏാട്ടിമധുരം, ന൨നീന്ടിക്കിഴങ്ങു', നവസാരം, ത്രിഫ 

ലത്തോട്ട്, ദേവതാരം, കുന്തിരിക്കം, വഠട്ടുമഞ്ഞെ€ം. മരമഞ്ഞഠാത്തൊലി, പുളിംകു 

രു, തുണിയാങ്കം, ആട്ടിന്പുഴ ക്ക, ചെയ്ഖരുത്തിവേര്തെലി, തേക്കി൯കഠം, വേപ്പി 

ന്കറ, വിളാര്മരത്തിന്കാ, മാവി൯കാ, തെങ്ങിന് ചൃക്കലയരി ഇവ സമം ത്ആലി 

നൊ കഠയിലോ ഇലവിന്വേരി൯നീരിലോ പുത്ത൯തെങ്ങിന്കങള്ളിലോ കോഴഴിമു 

ട്ടയുടെ ദ്രവത്തിലോഴ്ടനല്പപോലെ രച്ചു നേത്ത തുണിക്കഷണം നീളത്തിലെടുത്തു് 

അതില്തേച്ചണക്കി ഇരുമ്മുകമ്പിയില് ചുററി പഴയ -നയ്യില് നനക്ചുകത്തിക്ക. സ 

മാശോം എണ്ണുയും വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു പാത്രത്തി ലെടുത്തു് അതില് കാണിച്ചു 

തൈലം കേരിഒഴിച്ചു” ഏരിക്കുമന്വോഠം പത്തത്തില്നിന്നും ഫരിഞ്ഞുവീഴുന്ന തൈ 

ലത്തിനെ മറെറാരുപാത്രത്തില് വീ, ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിച്ചെടുത്തു സൂക്ഷിക്ക. 

കുറച്ചടിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം ആ ഒതെലമെടുത്തു ലേപനം മുതലായവ ചെയ്ക 

ഇതു ദുഷ്ടവ്യണങ്ങം ശമിക്കാന് വിശിഷ്ടമായ ഒന്നാകുന്നും ഏതു ഡ്രണത്തിനും സന്നി 

പാതത്തിനും നന്നു”. അസാധ്യമായാത് പോലും വിസര്പ്പം മുതലായവ ഇവകെഠ 

ണ്ടു ശമിക്കും. വാതവ്യാധികഠം, രക്തവാതം, മുന്മാദപം അപസ്തരേം മുതലായവയ്യമൂം 

ലേപം, നസ്യം, പാനം മുതലായവയ്യയം ഉത്തമമാകുന്നു. 

രെ. വിജയദൈരവതൈലം. 

സുതം ഗന്ധകനാഭി ചായിലിയവും പഥ്യാ കടുത്ര്യൂഷണം 
ഭൂന്നാഗം മിശിര്മുട്ട ശൃംഗഥണമക്കൊപ്പിച്ചു ദേവദ്രമേ 
വര്രരം പുററിയെരിച്ചെടുക്ക ശരിയായ"വേപ്പെണ്ണുതന്നദ്ധമായ് 

ക്രടിച്ചേക്ടക കുക്കുടാണ്ഡതിലജം തേച്ചാലിളയുകചം ഗദം 
വാതം സന്നിയശേഷവും ജ്വരഗണം സവാഗനിീവീഴയും 
തീന്നിടാനെതിരററഭേഷജമിതാണേ മ0ജയ്രദരനം... 

സൂതംരസം. നാഭിവത്സനാഭിം പത്ഥ്യം കടുക്കാത്തേറട്ട്” ത്ൃഷണംടമു 
ക്ക്, മുളകു, തിപ്പുി, ഭൂ നാഗം--കുഴിയിര, തൃംഗഗണംടകന്നിന്കെന്മു“, കലം 
കൊമ്പു, ത്തടി൯കൊയ്മേ”, മാട്ടിന്കൊയമ്പു”, വരയാടി൯ കൊമ്പു”, ത്തനക്കൊമ്പു്, 
ദേവദ്മംദേവതാരം. 

രസം, ഗന്ധകം, വത്സനാഭി, ചായില്യം, കടുക്കാത്തോട്, കടുക്, ചുക്കു”, 
മുഭകു്, തിപ്പലി, കുഴിയിര, മിശിറിന്മുട്ടം കന്നിന്൯കൊമ്മു”, കലംകെന്പു", ആടിന് 
കൊമ്മു്, വരയാടി൯കൊറമ്പു”, മാടി൯ കൊമ്പു”, ആനക്കൊമ്പും” ഇവ അരച്ചൂ തുണി 
യില്തേച്ചു ദേവതാരക്കമ്പി ൽ കമ്പിയും ചേത്തു പന്തംചുററി ഇടങ്ങഴി വേപ്പെണ്ണ 
ഒഴിച്ചു ക്രമത്തില് വ്ൃണഭൈരവതൈലംപോലെ എരിച്ചു നാഴിയാക്കി ഏടുക്കക. 
ഇതില് മുരിയ മുട്ടത്തൈലംക്രടി ചേത്തു പുരട്ടുക. വ്യണഭൈരവതൈലം പോലെ 
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൮൮ സഹസ്രയോഗം 

കട്ടംപത്ഥൃയമായി കുറഞ്ഞമാത്രയില് സേവിക്കയും ചെയ്യാം. ഏന്നാല് വാതവ്യാധീ 
കം, സന്നികഠം, ജ്വരം മുതലയേവ ശമിക്കും. 

൧. പൂവ൯കുവന്തലാദി ആവണക്കെണ്ണ 

പൃവ൯കുവുന്തില് പഴമ്പാശി ഞാറയും . 
വെററില ചിത്തിരപ്പ്ാല ഞവരയും 
കയ്യോന്നിയോടുഴിഞ്ഞാ വൃഷപത്രവും 
വിഷ്ണുപത്തി കടുപത്രം പനച്ചയും 
മാന്തളിരോടു കുടങ്ങല് കരിന്താളി 
ബ്രശ്മി വകക്കര്ദ്ധവില്വമെടുത്തുട൯ 
ഒക്കെയിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിന്നതി._ 
ന്നൊപ്പം തുളസിയിരുള്ളിന് രും തഥാ 
ഉനരുവി൯തൈലമിരുന്നാഴി ചേത്രിട്ട 
ചേരുവാന് കല്ക്കം നവനിണ്ടി മുസ്ലയും 
പാഠാ കടകതന്വേര് പപ്പുടത്ത,ണം 
മാതളപ്പിഞ്ുമീരണ്ടുകഴഞ്ചഥ 
ദാരു മധുകവും ജിരകനിംബവും 
ജാതിത്രയം കുറാശാണി വിടയവും 

അശ്വമരത്ത പാഠങ്കി കായം കട്ട. 
നിവേശിയും ഗരുഡപ്പച്ച രണ്ടുമായ” 
ഓരോന്നരക്കഴഞ്ചായ'* ചേത വെന്തിട്ട 

“_ വാങ്ങിയരിച്ചപൊരു ഞാറപത്രത്തൊളം 
രണ്ടുനേരം സേവചെയ്യാലതി൯ഫലം 
മുട്ടം ജ്വരവ്യം കണയും മയക്കും 

വിട്ടപോം മൃത്രമലവുമുറച്ചിടാ 
ദ്ൂ൮/ഫലങ്ങളും ചൊല്പിടാമിന്നിയും 
ഉള്ളിനകത്തുള്ളൂളമാന്തമാറിയും 

ഉള്ളകം പൃൂപ്പു നീരുള്ളില് പിടിച്ചതും 
കള്ളമപ്പിത്തൈലമുള്ളില് കടക്കിലോ 

തള്ളും ജ്വരമവപത്തിനാലുമെല്പാം. 

വിത്കുപത്തിട വിഷ്ണുക്രാന്തി. കടപത്രം-കട്ടകിന്െറ ഇല. അഭ്ധാവില്വംം അര 

പ്ലം. മരരുവിന്തൈലം ആവണക്കെണ്ണ. കുടകതന്വേര് കുട കപ്പാലവേരു. 

ദാരുദേവതാരം. മധുകംടഇരട്ടിമധുരം. നിംബം.വേപ്പി൯തെൊലി. ജാതിത്രയം- 

ജാതിക്കാ, പത്തിരി, ഗ്രധൃ. വിടയംട്അതിവിടയം. അശ്വം അമുക്കുരം. കായം 

സേമേനാദികായം. കട്_കടുകുരോഹിണി. 

പൂവന്കവന്തില്, പഴമ്പാശി, ഞാറയില, കയ്യോന്നി, ഉഴിഞ്ഞ, തആടലേോടെ 

കത്തില, വെററില, ചിത്ൂപ്പാല, ഞവര, (പനിക്രക്ക) വിക്ണുകാന്തി, കട്ടകില, പന 

ച്ചിയില മഠന്തളിരു", വെള്ളക്കു ടങ്ങല് (മുത്തി 0൦) കരിന്തകാളി, ബ്രഹ്മി ഇവ അരപ്പു 

ലംഖീതം, കൃഷ്ണ ജുളസിയിലം ചുവന്നള്ളി ഇവ നാലുപലംവീതം ഇടിച്ചുപിഴി 

ലി 



[ 

1 

തൈലയോഗങ്ങം ൮൮൯ 
ലി 

ഞ്ഞ നീരില് ഇരുന്നാഴി ആവണക്കെണ്ണയും കല്ക്കത്തിനു”-.നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു', 

മുത്തങ്ങാ, പാടത്താളിക്കിഴങ്ങു”, കുടകപ്പാലവേര്തൊലി, പര്പ്പടകപ്പുല്ല്, മാതള. 

_ അദ, ഇലയകായ് (താളിമാതളപ്പിഞ്ച് ) ഇവ രണ്ടുകഴഞ്മുവീതം. വ എര 

 ട്ടിമധുരം, ജീരകം, വേപ്പിന്൯തൊലി, ജാതിക്കാ, പത്തിരി, ഗ്രാധൃയ, ക്രോശാണ ി 

_ തിവിടയം, അമുക്കരം, ചിററരത്ത, പേങ്കി, കരയം, കടുകരോഹിണി, നിവേശി, 
ര ഗരുഡപ്പച്ച രണ്ടും ഇവ ൨കഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുചേത്തു അരക്കു പാകത്തിലരിച്ചു അ 

' രദര൭ണ്സുവീതം കാലത്തും വൈകിട്ടും സേവിക്ക. ശ്വംസംമുട്ട്, ജ്വരം, കണ, മയ 

ക്കം ഇവ ശമിക്കുംം മലവും മൃത്രവും തടസ്സമില്ലാതെ പോകും. വയററില് പുണ്ണ”ം 

പൂപ്പ് മുര ലായ ഉപദ്രവങ്ങളും ശമിക്കും. 

൨െ. ശ്വാസാരിതൈലം 

കയ്യോന്നി മോടകപുനുന്നവമാവിപത്രം 

ശമ്യാകപുംകുഭവവേണടഭവം ദിനേശം 

നെയ് വള്ളി ഉപ്പദളമാര്ഭ്രകമെന്നിതെല്ലാം 

ഒന്നിച്ചിടിച്ച രസവും ജലനാളികേരേ 
ഏരണ്ഡതൈലമഥ കേരകക്ഷീിരവും ചേ. 
ത്തൊന്നിക്ക രോഹഫിണികടുത്രയഷട്വരി ച 
പാറംകി കായകിരിയാത്തു യവാനിയുശം 
മായക്കവാല്മരിചമൊപ്പുമതായ്” രസോനം 

പാകത്തില്വെന്ത പരിചോടിതു സേവചെയ്യാല് 

വേഗത്തിലാകശമിതം പരിശൂലശോഫഥം 

ശ്വാസങ്ങളേങ്ങലഖിലം ജ്വരമെന്നിതെല്ലാം 

മാറവാക്ഷണേന ജലവും മലവും ക്രമേണ. 

മേടേകം-ത്തനമോടകം ആവിപത്രം-ആവിലിത്തില. ശമ്യാകംടകൊന്ന 
ഇല, പുകേദഭം വുങ്കിന് ഉങ്ങിന്) ഇല. വേണു “വം മുഭയിക. ദിനേശം_എരു 

'ക്കില. നെയ്വള്ളി, ഒരുതരം വീതികാഞ്ഞു നിളമുമമ ഇലയുള്മതാകുന്നു. ഉപ്പദളംം 
ഉപ്പുതെളി. എന്ന ചെടി വള്ളിപോലെ പടരുന ചെവചടിയാണു്. ആര്ദ്രകംം 
ഇഞ്ചി. ജലനാളികേരം കരിക്കിന്വെള്ളം കേരകക്ഷീരംതേങ്ങാപ്പുഠത്. രോഹി 
ണി. കഴത്ൂരയംടകുക്ക്യൂമലകു തിപ്പലി, ഷട്വരിട കുടകപ്പാല, കാര്കോകിത്, ചെ 

പ്പന്ന, വിഴാല്, കോത്തമ്പലേ, ഏലം, ഇവററിന രി യവാനിയുഗ്മം--ജീരകം 
രണ്ടും, രസോനം..വെള്ളളജി. 

പ്രായേണ മല.യാളയോഗങ്ങളില് ഭംഷാര്ദോഷം കറവല്ലേനിരുന്നാലും അവ 
യിലെ കായ്യുഭാഗങ്ങഠം വില യുമ്ഭതായിക്കാണാ:. ശസ്റ്രവിഷയങ്ങളില് പരിശ്രമി 
ക്കന്നവര് ഭാഷാജ്ഞാനം തികഞ്ഞവരായും രചനാപടുക്കളായും ഇരിക്കുന്നതു” സവ 
സാധാരണമല്ല. പ്രയോഗവിഷയത്തില് ഫിപുണന്മാരായ അത്തരക്കാരുടെ, വില 
കഷണങ്ങളായി തോന്നാവുന്ന ഒ്ല്രോകങ്ങളു.ടെ കായ്യടഠഗം വിലജുള്ളതായിത്തനൊ 
കാണുന്നതുകൊണ്ടും അതേരൂപത്തില് ആവക വൃ ത്ത.നിബന്ധനകഠംക്കു” പുരാതിധ 
കാലംമുതല് സ്ഥിരപ്രതിഷ്യു ലഭിച്ചിട്ടുരളതി നാലും വലിയ തിരുത്തുകഠം ചെയ്തിട്ടില്ല. 

കയ്യോന്നി, ആനമോദകം, തമിഴാമയില, ആവിലില, കൊന്നയില, പുങ്കില, 
മുളയിച, എരുക്കില, നെയ് വള്ളി, ഉപ്പുതെളി ഇഞ്ചി ഇവ കരിക്കിന് വള്ളത്തില് 
ഇടിച്ുപിഴിഞ്ഞു" ആവണക്കെല്സ്യും സമം തേങ്ങപ്പഠലുംചേത്തു കടുകുരോഹിണി, 
ചുക്ക്, മുഭക്, തിപ്പലി, അരിവകയാഠ്, പറങ്കി, സോമനാദികായം, കിരിയം 
ത്ത്, മീരകം രണ്ടും, മായാക്കു, വാല് മുളകു, വെള്ളുള്ളി ഇവ കല്ലംചേത്തു കാച്ചിയ 



൯൦ സഹസ്രയോഗം 

രിച്ചു സേവിക്കം. ശ്രുലം ശോഫം, കാസശ്വാസ അം, ജ്വരം മുതലായവയും ശമിക്കും. 
മലവും മൃതൂവും തടയാതെ പേകേയുംചെയ്യും. 

ിഃ ഴ് 

൫൭൩.. നാഗരാദിതൈലം. 

നാഗരസ്യ തുലേ ദ്വേ സ്ത്ഃ സ്യത്തുലാ ചിത്രകസ്യ തു 
ദേവദാരു തദദ്ധം സ ാത്തദദ്ധാം ദ്വികരഞ്ജകം 
മുസ്താരിമേദത്രിഫലാച്ഛുതരീടന്ത്യക്കഗുല്ഗുലു 
തടദ്ധാമിതി സംഗൃഫ്യ ദ്വിദ്രോണേ സലിലേ പചേത? 
തൈലാഡകം വിപക്തവ്യം കാരഷികൈഃ കലൂടിതെരിമൈഃ 
ശഠിപുഷ്ടരശാര്ട്ടോടഷ്ാഫപുഷാപിപ്പലീത്രയം 
ഭാര്ങ്ണ്ടി രാസ്ത്റാ മധൂല്ഛിഷ്ം നിശാദ്വയവചാംബുദം 
ചാതുജ്ജാതം ച മഞ്ജിഷ്ഠാ ചന്ദനാഗരുപത്മകൈ! 
മാംസീലോദധാ*റാ വരാകഷ്ഷൈര്ദ്പിഗുണക്ഷീരസംയുതം 
തല്പക്വം വിനിഫന്ത്യാതു മുഖജാന് സകലാമയാ൯ 
പാനാഭ്യഞ്ജനഗണ്ഡുഷനസ്്യോന്മര്ദ്ദനവസ്തിഭിഃ 

നാഗരം മുക്ക് തുലാം ൨. ചിത്രകംടകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു് തൂലാം ൪. ദേവ 
താരം പലം ൫൦0. ദ്വികരഞ്ജുകംംപുംകന്തെറലിയും, ആവിൽ തൊലിയും പലം ൨൪൫൦. 
മുസ്തടമുത്തങ്ങം അരിമേദം -കരുവേല ത്തൊലി, ത്രിഫലത്തോട്ട്. ഛത്രീംകടഞഴുക്. 
ദന്തിനാഗദന്തിവേരു്. അക്കം-എതക്കിന്വേത്. ഗുല്ഗുലു ഇവ എല്ലാംക്രടി 
പലം പന്ത്രണ്ടര. മേല് പഠഞ്ഞ മരുന്നക€ം എല്ലാംക്രടി ൩൨൨ ഇടങ്ങഴി വെള്ള 
ത്തില് കഷായംവച്ചു' നാലിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു തൈലാഡകം_നാലിട 
്ങഴി എണ്ണ കാച്ചുക. കല്ലൃത്തിന്--ശഠിടകച്ചേലംം വുഷ്ട്നം൨)ഷ്ുരമൂലത്തി൯ 
വേരു് ശാര്ങ്്ഗേദ്ട-കവച്ചംലി. ഹപുഷം-അടയ്കാമണിയന്ലേരു്ം പിപ്പലീ 
തൂയംടഅത്തിത്തിപ്പലി, ചെരതിപ്പുലി, കാട്ടതിപ്പലിവേരു” ഇവ. ഭാര്ങ്് ഗിട:ചെ൨് 
തേക്കിന്വേരു്. രാസ്റ്റ_ചിാഠരത്തം മധൂഷ്ലിഷ്ഠം-മെഴ്ുക്ം നിശദ്വയംംമഞ്ഞ$.ം 
മരമഞ്ഞ€ംതൊലിയുംം വചംംംവയമ്പു്. അംബുദം മുത്തങ്ങ. ചാതുരമാതം _-ഏലമെ 
ഇലവര്ങ്ഗം, പച്ചില, നാഗപ്പൂവ്. മഞ്ചിഷ്ഠം-മഞ്ചടി, ചന്ദ " ം. അഗരു--അകില്ം 
പത്മകം--:പതിമുകം. മാംസിടമാഞ്ചി. ലോഭ്ധ”റം:പച്ചേറേഠിത്തൊലി. വരകത്രിഫ 
ലത്തോട്ട്, കുഷ്ടം--കെട്ടേംം ഇവ മുന്നകഴഞ്ചുവീതം അരക്കുകലക്കി എട്ടിടങ്ങഴിപ്പാ 
ലുംചേത്തു കാച്ചിയരിക്ക. ഇതു സേധിക്കയും തേച്ചുകളിക്കയും കവിഠംക്കൊമുളു.കയും 
മറവം ചെയ്താല് സകല മുഖരോഗങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 

രെ. അണുതൈലം. 

ജിവന്തിജലദേവതാരജലദത്വക്രേവ യഗോപീഫിമം 

ദാവീത്വങ"മധുകപ”ളവാഗരുവരീപുണ്ഡ്റാഹ്വവില്വോല്ലലം 

ധാവന്വ്യൌ സുരഭി? സ്ഥിരേ കൃമിഹരം കഷ്ടം തുടിം രേണുകാ 

കിഞ്ജല്ുംംകമലാത"ബലാം ശതശുണേ ദിവ്യേംഭസി ക്വാഥയേത' 

തൈലാദ്രസം ദശഗുണം പരിശിഷ്യ തേന 

തൈലം പചേത സലിലേന ദശൈവ വാരാന് 

പാത്രേ ക്ഷിപേച്ച, ദശമേ സമമാജദുശ്ധം 

നസ്യം മഹാഗുണമുശന്ത്യണുതൈലമേതത് . 

1 നി 
ൽ 



സഫസ്സ്രയോഗം ൯൧ 

 ജീവന്തി_അടപൊതിയന്കിഴങ്ങ്ം ഇലം--ഇരുവേലിം ദേവദാരുടദേവ 

താരം. ജലദംടമുത്തങ്ങ ത്വക് ഇലവര്ങ്”ഗം സേവ്യംടരാമച്ചം ഥോപിടന൨. 

നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു": ഹിമം ചന്ദനം, ദാവീത വക" മരമഞ്ഞംതൊലിം മധുകുേ ഏര 

 ട്രീമധുരംം പ്പവം-കഴിമുത്തത്ങം അഗരു അകിതം വരീടശതാവരിക്കിഴങ്ങു്, 

പുണ്ഡ്റഹ്വേംംപുണ്ഡരീകക്കരിയ്പു” വില്വം-ക്രവളവേരു. മല്ലം ചെങ്ങഴി 

ഗനീര്ക്കിഴങ്ങ്. ധാവനികഠംടകണ്ടകാരിയും ചെവവഴുതിനവേരും, സുരഭിചീറഠീ 

ന്തല്വേരു”. സ്ഥിരക.ഓരിലവേരും മൂവിലവേരും. കൃമിഹരംംവിഴലരി. 

ച കുഷ്ടം വെള്ളക്കൊട്ടം. തുടിട ഏലത്തരി. രേണകം--അരേണുകം. കമലാത് കിഞ്ച. 

ല്ക്കംതാമരയലിം ബലാ-കവന്തോട്ടിവേ ഇവ  ന്ത്ിരട്ടി ദിവ്യമാലത്തില് 

(മഴപെയ്യുമ്വേറേം താഴെ വീഴാതെ എടുത്ത ജലം) കഷായേംവച്ചു പത്തിലെരു. 

ഭാഗം” ശേഷിപ്പിച്ചു, അതില് ഒരു ഭാഗത്തിനു തൃല്യം എഴ്ണ്ണുയുംചേത്തു കാച്ചിയ 

രിക്ക. ഇങ്ങനെ പത്തുഭാഗവും പത്തു ആവത്തനയാക്കി അരിക്ക. ഒടുവിലത്തെ 

പാകത്തിന് എണ്ണുയ്യ്സമം ആട്ട് ൯ന്പാതക്രടി ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചുകെഠ€ംകം. 

മന്ദപാകംം ഏല്ലാ ശിരേരോഗങ്ങറാക്കും അല്ലാതെയും നസ്ൃത്തിനു ശീലിക്കാന്. 

ബല്പതാകുന്നും 

൫൭൫െ. ബലാതൈലം. 

ബലാ ശതം ഛമിന്നരുഹാപാദം രാസ്ത്റാഷ്ടഭാഗികം 

ജലാഡ്ഥകശതേ പക്ത്വാ ശതഭാഗസ്ഥിതേ രസേ 

ദധിമസ്ത്വിക്ഷുനിയ്യാസശുക്തൈഃ തൈലാഡ്ഥകം പചേത്' 

സമൈഃ സാജപയോദ്ധാംശം കല്ല രേഭദിഃ പലോന്വിതൈ. 
ശഠീസരളദാവ്വ്യേലാമഞ്ജിഷ്യാഗരുചന്ദനൈഃ 
പത്മകാദിബലാമുസ്ലാസുപ്യപണ്സ്റിഹരേണുഭിഃ 
യം ്രാഫ്വസുരസവ്യാഫ്വനഖ൪ര്ഷഭകജീവകൈഃ 
പലാശരസകസ്തുീനളികാജാതികോശകൈഃ 

സ്പ്ലക്കാകമമമശൈലേയജാതീകടുഫലാദിഭിഃ 
ത്വക്കുന്ദരുഷ്ടകര്പ്പൂരതുംബുരുശ്രീനിവാസകൈഃ 
ലവംഗനഖതക്കോലകഷ്ഠമാംസിപ്പിയംഗുഭിഃ 
 സ്ഥണേയതകരധ്യംമവചാമദനകപ്പവൈഃ 
സനാഗകേസരൈഃ സിദ്ധ്യേ ഒദ്യാച്ചാത്രാവതാരിതേ 
പത്രകലുചം തതഃപൃൂവം വിധിനാ തത'പ്രയോജിതം 
കാസശ്വാസജ്വരഛദ്ദിമു൪ര്ശ്ചാഗുന്മക്ഷതക്ഷയം 
പ്പിഫശോഫമപമസ്താരമലക്ഷ്മീം ച പ്രുണാശയേത് 
ബലാതൈലമിദം ത്രേഷ്ടം വാതവ പയാധിവിനാശനം 
ബലടേകുവന്തോട്ടിവേൾ പലം ൧൧0, ഛിന്നതഹഷചചിററമൃത് പലം ൨൫ രം 

സ്റ്റാകടചിറഠരത്ത പലം പന്ത്രണ്ടര ഇവ എല്ലംംക്രടി ലാഡകശരംര് (00 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായവേച്ചു് ൪ ഇട ഞ്ജഴിയക്കി (൧00 ഇടങ്ങഴിയംക്കണമെന്നു ചി 
ല൪) വ ഗിഞ്ഞരീക്കം, തശമതല ഡ്യു ചം നാലിടങ്ങഴി എണ്ണ. ദധിമസം-തൈര്വെ 
ളും ഇക്ഷ്യനിയ്യുസം.കരിയ്ിന്നീത്, ശക്തം ൃത്തവ്ളി (ധാന്യമും ഇവര് 
ഇട ങ്ങഴിവീയം ചേത്തു സാമപയോര്ദ്ധാ. ംശംആടിന്പാതി എണ്ണയുടെ പകുതി ൨. 
ഇടങ്ങഴി) ശഠിംകച്ചേലേം. സരലം--ചാരളംം ദവി _മരമഞ്ഞംതൊലി ഏലം ഏല 
ത്തരിം 2 മത്ജിഫ്ഠുംമഞ്ുടടി. അഗരു-അകില്, ച്ന്മനാം പത്മകം: പതം: 
അതിബലം--ആനക്കുവന്തോടിവേത്. മുഡ്ലാം.മുത്തങ്ങ സ്മൂപൃപര്ബ്ണികഠം. കാട്ടേഴുന്നി 



ി 

൯൨ തൈലയോഗങ്ങറം 

ന്വേരും കാദ്ടപയഠിന്വേരുംം ഹരേണും-ംഅരേണകംം യഷ്ഠടഛേവേംചശ്രട്ടിമധുരം 

“സുരസ തുഭസിവേതു. വൃഘനഖംടപുലിച്ചുവടിവേരു”. ജഷഭകജീവകങ്ങ0ം ഇട 
വകവും ജീവകവും (പകരം പാല് മുതക്കി൯കിഴങ്ങിരട്ടി) പലാശരസടേപ്റയംശിന്കറം 
കസ്തൂരി. നളികംവേഴംപുല്ല” (രാമച്ചമെന്നും ചില൪) ജുതികേശേഷങ്ങറം ജാ 
തിക്കയും പത്തിരിയും. സ്പ്ലക്കാട-ചോനകപ്പ്ല്ല. കുഷേമംപപകകേമപ്പടട. ശൈലേ 

യം-ടകന്മദം. ജാതിപിച്ചകപ്പ. കട്ടഫലംടകടുകരോഹിണി. .അംബും-ഇരുവേലി 
ത്വക്ട-ഇലവര്ങ്ശം. കന്ദുരുഷ്ഠം കുന്തിരിക്കം, കര്പ്പുരം. തുമ്മുരുടതുയൃണലരി. 
“എരീനിവാസംം-തിരുവട്ടപ്പശ.. ലവംഗഠഗ്ര്യ്യ. നല്ധംഅസുരനഖം. തക്കോലംട ലു 

തക്കോലപ്പുട്ടിതല്് . കുഫ്ഠടേകൊട്ടം. മംംസിക്ടമാഞ്ചി. പ്രിയംഗും,ഞൊഴല് പ്പു. സ്ഥൌ 
“ണേയകംടടരൂണിയാദംം, തകരം. ധ്യാമം-നാന്മുകപ്പുല്ല". വചംംവയമ്മു", മദനകടേ 
മലംകരരയ്ക്കാ. പ്ലവംടകഴിമുത്തങ്ങാ. നാഗകേസരം-ടനഗല്ലൂവു്. ഇവ ഓരോപ് 

ലം വീതം അരചുകലക്കി കാച്ചി അരിച്ചു പാതരപാകത്തിനു” പച്ചിലയും മേല്പഠ 
ഞ്ഞതിലുള്ള കസ്തൂരിയും കര്പ്പുരവുംക്രടി ചേത്തു” കാച്ചി അരിച്ചു സേയിപ്പിക്കയും 
തേയ്ക്കുകയും ചെയ്ക. കാസം, ശ്വാസം, ബ്വരം, ഛര്ദ്ദി, മൂര്ഛ, ഗുന്മം, ക്ഷതക്ഷയം, 

പ്പീഹ, ശോഫം, അപസ്തരരം, അലക്ഷ്കി ഇവ ശമിക്കും. ഇതു് വാതവ്യാധി ശമിക്കു 
ന്നതിന് വിശേഷപ്പെട്ടത. കേന്നു. 

൬൬. പഞ്ചസ്റ്റേഹം. 

ദശമൂലബലാമാഷകാല്പ്ാസാസ്ഥികലത്ഥകം 

പ്രസ്ഥം പ്രസ്ഥം പൃഥക്ക്ഷുണ്ണും ജലദ്രോണദ്വയേ പചേത് 

ധാന്ധ്യാര്ൂം ശുപ്പപസംയുക്തം പാദശേഷേണതേനതു 

വാരാഫിതിലജൈരണ്ഡനാളികേരജതക്രജൈഃ %ം 

പൃഥക് പ്പഥക് ത്രികഡബം സ്റ്റേഹസ്വ ദ്വിഗുണം പയഃ 

കല്ലയൈരേതൈവിപക്തവ്യം രാസ്റ്റാസൈന്ധവദാരുകം 
കാഫ്പ്ഠാസാസ്ഥികലത്ഥാഗ്നിഗണ്ഡിരഞ്ച സുപേഷിതൈഃ 

ജയ്േദ്വാതരുജാസ്പുംഭടീ൪ര്ഘഭഗ്നരുജന്തഥാ 

ബാഹുശോഷാപബാഫഞ്ച ബാഹുസ്തംഭമഥാപി വാ 

കരോതി ബാഹുവൃദ്ധിഞ്ച വാതരോഗന്നിഫന്തി ച 
പഞ്ചസ്റ്റേഹമിദം പ്രോക്തം ബ്രരമണാ നിമ്മിതം പുരാ. 

ദശമൂലം, ബചംകവന്മോടിവേരു. മാഷം -മഴുന്ന, കാ്റരഠസംസ്ഥിടപരുത്തി ഈ 

.ക്കരു കലത്ഥകംപഴമുതിര. ഇവ ൧൬-പലം വിതം വെവ്വേറെ ചതച്ചു ജലദ്രോണ 

ദ്വയേ ൩൨ ഇടങ്ങഴി വെമ്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിലെന്നേക്കി പിഴിത്തെരിക്കം 

ധാന്യമും_. മുത്തപ്പ. വാരാഹിട-പന്നിനെയു”. തിലജംഎണ്്റും ഏരണ്ഡം-ആവ 

ണക്കെ്ണ്ു. സാളികേരജം വെളിച്ചെണ്ണ. ത൫൪ ചേവശുവി൯നെയ്യ്. ഇവ മൂന്നു നാ 

ം [ി 

ിവീതം ചേത്തു പയപാല് സ്റ്റേഹസ്യദ്വധിഗുണംടസ്റ്റേഹദ്രവ,ങ്ങഥം ക്രടന്നതി , 

ന്െറ ഇരട്ടി (ഏഴര ഇടങ്ങഴി ചേത്തു) രാസ്റ്റോ--ചിഠറരത്ത, സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ്. 

ദാരുകം - ദേവതാരം. കാപ്പ്ഠസസ്ഥിം- പരുത്തിക്കുരു. കലത്ഥംടമുതിര. അഗ്നിം 

.കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു”, ഗണ്ഡീരം-കള്ളിത്തല്വം ഇവ കല്ക്കമായി അരച്ചുകലക്കി 

കാച്ചിഅരി൭. ഏല്ലാ വാതരോഗങ്ങളയും വേദന; സ്തഭനം, ഒടിവു”, മെ 

ലിപു” ഇവയോടടക്ൂടിയ വാതേവ്യാധികളെയും അപബംഫ്ുകം മുതലായവയ്െയും 

ശമിപ്പിക്കും. ി ം 

൭. പ്രസാരിണിതൈലം. 

പ്രസാരിണീതുലാക്വാഥേ തൈലപ്രസ്ഥം പയര്സമം 
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ഒ ിമേദാമിസിമഞ്ജിഷ്യാകഫ്യരാസ്ത്റാകു ചന്ദനൈഃ 
ജീവകഷദകാകോളിയുഗളാമരദാരുഭിഃ 

കല്ല വിപാചയേത” സവിമാരുതാമയനാശനം. 

ട്്പര്ള്ടങ്ങടി എണ്ണം, പയസ്സ് പാല്, ദ്വിമേദംമേദയും മഹഠമേദ 

യും (പകരം ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് ഇരട്ടി)  മിസി.പതകുപ്പ മഞ്ജിഫ്ഠു ടമഞ്ചട്ടി 

ക്ഠം-വെള്ളക്കൊട്ടംം രാസ്റ്റോചിററരത്ത, കുചന്ദനം-രക്തചന്ദനം, ജീവകര്ഷ 
ഭംജീവകവും ഇടവകവും. കാകോഴജിയുഗംകാകോള് യും ക്ഷീരകാകോളിയും അ 

മരദാരു- ദേവതാനം. ഇവ കല്ക്കമാക്കി ഒരു തുലാം പ്രസാരണിക്കഷായംവച്ചു് എ 

ടുത്തു ഇടങ്ങഴി എണ്ണയും ഇടങ്ങഴി പാലുംചേത്തു” കാച്ചി അരിച്ചു തേയ്്യുകം സേ 

ക വിക്കക. എല്ലാ വാതവ്യാധികള.ം ശമിക്കും. 

വെ. വ്രണരോപണതൈലം 

മഫാവൃക്ഷാക്കജേ ദുശ്ധേ മധൂപ്ലിഷ്നേന സാധിതം 
തൈലം സകൃതാപ്രയോഗേണ ദുഷ്ടവ്രണവിരോപണം. 

- മഹാധൃക്ഷാക്കജദുശ്ധാ അ്ങ€---കള്ളിപ്പാലും എരുക്കിന് പാലും ചേത്തും മധൂഷ്ണ്കി 
ഷ്ടരം-മെഴുകു്ം കല്ക്കമാക്കി കാലുന്ന തൈലം ഏതു ദുഷ്ടവ്യണത്തെയും ശമിപ്പിക്കും. 

'൭൯. കഞ്ഞിക്രക്കിലാദി വെളിച്ചെണ്ണ (സന്നിക്ക) 

കഞ്ഞിക്രൂക്കിലുമാടലോടമമരീസപ്ലക്ലൂദം പുഷ്ടരി_ 
ബ്ൃശവത്ഥം കുരിനൊച്ചിയും ചെവുപനച്ചിന്ദ്രാണ് ഭൂനിംബവും 
ചീനച്ചേമ്പനമുമ്പിലാനയടിയന് ക്രമുള്ള താബ്ൃലവും 
കുത്തിക്കൊണ്ടു പിഴിഞ്ഞ വാരിണിയവാന്ദേ ലാംബുദത്ര്യൂഷണം 
തൈലം കേരഭവന്തു സന്ധിഷു വിലിപ്യാപായയേദ്വാ ഭൂതം 
സന്നിനാം നികരം തൃയോദശധിധം നാശം പ്രയാന്ത। ഡ്ര്രവം. 

കഞ്ഞിക്കൂക്കിലില, ആടലോടകത്തില, അമരിയിച, എഴിലമ്പാലത്തൊല. 
താമരവളയം (പച്ച അരയാല് തെൊംലി, കരിധൊച്ചിയില,, ചെവപനച്ചിഇല, മുഴ 
ഞ്ഞ, പുത്തരിച്ചുണ്ടയിചയ ചീനച്ചേമ്പില, ആനച്ചുറടി, ക്രമുള്ളില, വെഠഠില ഇവ 
പിഴിഞ്ഞ, നീരില് ജീരകം, ഏലത്തരി, മുത്തങ്ങ, ചുക്ക്, മുളക് തിപ്പലി ഇവ ക 
ലച്ചാ ചേത്തു വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചിയരിച്ചു സന്ധികളില് തേയ്ക്കുയും സേവിക്കയും ചെ 
യ് ക, ഏല്പാവിധം സനികളം ശമിക്കും. 

൮0. അമുതാദി എണ്ണ (൩) 

അമുതാവൃഷനിര്ഗ്ഗണ്ഡിദ്വിരേഫഗിരിമദ്ദ'നി 
൭ഐലേയകങഞ്ച വേത്രാഗ്രം സംക്ഷുദ്യ പരിപീഡ്ഡയേത" 
തദ്രസ്യേ/ഥ ജടാകു ഷ്യൃശാരിബാദാരുചന്ദനൈഃ 
അഭയാരോഫിണീലാക്ഷായസ്ണീസജ്ജരസാന്വിതൈഃ 
കല്ല്ിതൈന്നാളികേരസ്വ സ്ന്റേഹസ്തിലജ ഏവ വാ 
വിപക്വഃ സവകാസഘ്യഃ ശ്വാസാനാഞ്ച നിബപ്ഥണഃ 

അമൂതംടചിററമൃതു”, വൃഷം ത്ടലോടകത്തില. നിര്ഗ്ഗണ്ഡിടകരിനെച്ചിഇല ദ്വിരേഫംടകയ്യോനി. ഗിരിമര്ദ്ദിനി._ശംഖുവുഷ്പവള്ജി. ഛെലേയംംമുക്കാപ്പീരം. 
ര. 



സര് ഏൃതയോഗങ്ങറം 

“വേത്രഗ്രംമൂരല് ക്കഴുത്തു”: ഇവ സമം ഇടിച്ചുപിഴ്ഞ്ഞ നീരില് ജടാ ജടാമാ 
ഞി, കുഷ്യംം.വവെള്ളക്കൊട്ടം,  ശാരിബംനവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. ദാരുടദേവതാരം. 
ചന്ദനം. അഭയകേകടുക്കാധത്തോടു”. രേഹിണിടകടടകരേഹിണി. ലക്ഷേടകേലേര 
ക്ഷ. യഷ്കിം- ഇരട്ടിമധുരം. സജ്ജരസം..ചെഞ്ചെല്യം. ഇവ കല്ക്കം ചേത്തു ഏറ്റ് 
“യം വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേത്തു കച്ചി അരിച്ചു തേയ്ക്കു ഏല്ലാ കാസങ്ങളു.ം ശ്വാസ 
ഞ്ളും ശമിക്കം. പ! 

ഘൃതയോഗങ്ങാ 

൧. ഗുല്ഗുലുതിക്തകം 

നിംബാമുതാവൃഷപടോലനിദിശ്ധികാനാം 
ഭാഗാന് പൃഥക്: ദശപലാ൯ വിപചേദ് ഘട്യേ”പാം 
അഷ്ലാംശശേഷിതരസേന പുനശ്ച തേന 
പ്രസ്ഥം ഘൃതസ്യ വിപചേത് പിചുഭാഗകല്ല്ൈ്! 
പാഠാവിളംഗസുരദാരുഗജോപകല്യാ- 

ദ്വിക്ഷാരനാഗരനിശാമിസിചവ്യകഷ്്യൈഃ 
തേജോവതീമരിചവത്സകടീപ്യകാഗ്നി- 
രോഫിണ്യരുഷ്ട്രരവചാകണമൂലയുക്തൈഃ 
മഞ്ജിഷ്ടുയാതിവിഷയാ വിഷയാ യവാസ്ധ്യാ 

സംശ്ൃദ്ധഗുല്ഗുലുപലൈരപി പഞ്ചസംഖ്്യൈഃ 

തത്തസേവിതം വിധമതിപ്രബലം സമീരം 

സന്ധ്യസ്ഥിമജ്ജഗതമപ്യഥ കുഷ്യമദ്ദക് 

നാഡീയ്യണാ൪ബുദഭഗന്ദരഗണ്ഡമാലാ- 
ജത്രദ്ധാപസര്വഗദഗുന്മഗുദോത്ഥമേഹാ൯ 
യക്ഷ്യാരുചിശ്വസനപിനുസകാസശോഷ- 
ഹൃതപാണ്ഡുരോഗമടദവിദ്രധിവാതരക്തം. 

നിബംവേപ്പിന്തൊലി. അമൃത_പിററമൃതു”. (തൊലിയും നാരും കളഞ്ഞു) 

വൃഷം -ആടലോടകവേ൪ പടവലം. നിടിശ്ധികചെവവഴുതിനവേര്, ഇവ ൧൧-പ 

ലംവീതം. ൧൬-ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവെച്ചു” ൨-ഇടങ്ങഴിയാക്കി പി 

ഴിഞ്ഞരിച്ചു” ഘൃതസ്പ്രസ്ഥം ഒരിട ്ങഴിനെയ്മുംചേത്തു, പഠാ പാടക്കിഴങ്ങ്. വി 

ഉ ങ് ഗം വിഴാലരി, സുരദാരു-ദേവതരരം, ഗജോപകല്യംഅത്തിത്തിപ്പലി. ദ്വിക്ഷാ 

രംചചവക്കരേം, തുവഷ്യിലക്കാരം. നാഗരം-ംമുക്കു്. നിശ വഠട്ടുമഞ്ഞ€ം. മിസിംശ 

തകപ്പ്. ചവ്യം.കാട്ടേമുളകി൯വേരു്*ം കുബ്ട്തുേവെള്ളക്കെട്ടം തേജേവേതിട- 

ചെയപ്പുന്നയരി. മരി ചംകരുമുഭക്, വത്സകംട കുടകപ്പാലയരി. ദീപകം. 

അയമോദകം. അഗ്നിട-കെട്ടേവേലിക്കിഴങ്ങു”. രോഹിണിടകട്കുരോഹിണി. അരു 

ഷ്രം--ചേക്രെു. വചംവയന്മു' . കണ മൂലം ടകാട്ടതിപ്പലിവേതു. യുക്ത-ചിറഠ 

രത്ത. മഞ്ജിഫ്ടുടമഞ്ചാടി. അതിവിഷം അതിവിടയം (കരുവില്ലാക്കടക്കാ) ഇവിടെ 
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വര_ത്രിഫലത്തോട്ട് ചേക്ക ഏന്നു ചക്രദത്താടിമതംം യവാനി-ജീരകംം ഇവ പി 

കുഭാഗം൩- കഴഞ്ചൂവീതം കല്ക്കമായി അരച്ചുചേത്തു ശുദ്ധിചെയ്ത ഗുല് ഗുല (മഞ്ഞ 

ംനിരിലും വേപ്പിലനീരിലും പുഴുങ്ങി നെയ്യില് വവയത്തരച്ചു ) ൫-പലം കല്ക്കമയേ' 

'ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ച സേവിക്കം ബലമേറിയ വതേരേഗങ്ങളു.ം കുഷ്ഠ, നാഡീ 

ണം, അര്ബുദം, ഗണ്ഡമാല കഴു ത്തിനമേലുണ്ടാകുന്നു രേംഗങ്ങറം, ഗുന്മം, അഗശസ 

'മേഹം, വിദ്രധി, വാതരക്തം മുതലായ മററേകരോഗങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 

൨. തിക്തകം. 

പടോലനിംബകട്കാദാവീിപാഠാദരാലഭാഃ 
പല്ലും ത്രായമാണാഞ്ച പലാംശം പാചയേദപാം 
്വ്യാഡ്ഥകേ,/ഷ്്ാംശശേഷേണ തേന ക൪ഷോന്മിതൈസ്പഥാ 
ത്രായന്തിമുസ്തഭൂനിംബകലിംഗകണചന്ദനൈഃ 
സല്പ്ിഷോ ദ്വാദശപലം പചേത്തത്തിക്തകം ജയേത" 
പിത്തകഷ്ടപരീസര്പ്പപിടകാദാഹതൃഡ്ഭൂമാ൯ 
കണ്ഡയം പാണ്ഡ്വാമയം ഗണ്ഡദുഷ്ടനാഡ്ധീവ്രണാപചിഃ 
വ]സ്ഫോടപവിക്രധീഗുന്മദശാഫോന്മാദമദാനപി 
ഹുദ്രോഗതിമിരവ്യംഗഗ്രഹണിശ്വിത്രകാമിലാഃ 
ഭഗന്ദരമപസ്താരമുദരം പ്രദരം ഗരം 
അശോ/സ്രപിത്തമന്യാംശ്ച സുകൂൃച്ഛ"റാന് പിത്തജാന് ഗദാന്. 

പടവലം. നിംബംടവേപ്പി൯ തൊലി. കടടകടകടുകുരോഹിണി ദാവീമരമ 
ഞ്ഞ€ംതാലി. പഠഠം പാട ത്താഭിക്കിഴങ്ങ്, ദുരാലഭംകെടിത്തുവവേര് പര്പ്പുടം 
പര്പ്പടകപ്പുല്ല് . തൂ യേമണേടബ്രഹ്മിം ഇവട്മാരോപലംവീതം എഏട്ടിടങ്ങഴിവെള്ള 
ത്തില് കഷായംടവച്ചു എട്ടിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരില്പ കര്ഷോ്മിതംമുമ്മു, ന്നകഴ 
ഞു്. ത്രായന്തി. ബ്രഹ്മി. മസ്തംമുത്തങ്ങാ. ഭൂനിംബംപുത്തരിച്ചുണ്ടവേ൪. കലിം 
ഗംടകുടകപ്പു.ലയരി, കണകടതിപ്പലി ചന്ദനം. നെയ്പലം ൧൨. (മുന്നാഴി) 
ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കം പിത്തകഷ്ടങ്ങം, പിടകകഠം, വിസര്പ്പം, നാ 
ഡീവ്രണം, അപചി, വിദ്രധി, ഗുന്മം, ശോഫം, തന്മഠദം , ൃദ്രോഗം, തിമിരം, ഗ്രഹ 
ണി, കറമില, അപയ്ക്രാരം, മഹേറദരം;, രക്തസ്ധ്ാവം, വിഷോ പദ്രവങ്ങഠം, അശ 
സ്സ്, രക്തചിത്തം, മററ പിത്തപ്രധാനങ്ങളായ രോഠാങ്ങളുംമറ൮ം ശമിക്കും. 

൩. മഹാതിക്തകം. 

സഏക്ലുദം പപ്പുടകം ശമ്യകകടുകാവചാഃ 
ത്രിഫലാ പത്മകം പാഠാ രജന്യ്യെ ശാരിബേ കണേ 
നിംബചന്ദനയദ്ട ച്രാഹ്വവിശാലേന്ദ്രയവാമുതാഃ 
കിരതേതിക്തകം സേവ്യം വൃഷോ മൂവം ശതാവരി 
പടോലാതിവിഷാ മുസ്താ ത്രായന്തീ ധന്വയാഷകം 
തൈജ്ജല്ലേ/ദഗുണേ സ്ഡഘ്ല്യിര്ദ്വിഗുണാമലകീരസം 
സിദ്ധം തിക്താന്മഫാതിക്തം ഗുണൈരഭ്യധികം മതം, 

സഫഘ്ലച്ലു ദേ എഴിലം പാലവേര്തൊലി. പര്പ്പടകപ്പുല്ല്. ശമ്യാകം-കൊനാ 
വേരതൊലി, കടകം കടടകുരോഹിണി. വചംവയമ്മു”. ത്രിഫലത്തോട്, പത്മകം_ 
പതിമുകം, പഠാടപാടക്കിഴങ്ങു”. രജന്വെഴടവറട്ടമഞ്ഞെളം മരമഞ്ഞംതൊലിയും 
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ശാരിബക€ം_.നവസീണ്ടിക്കിഴങ്ങും പാത് വരളിക്കിഴങ്ങുംം കണകംംചെയവതിപ്പ 
ലിയും അത്തി ത്തിപ്പലിയും.നിംബംവേപ്പിന് തൊലി ചന്ദനം. യഷ്ടു ൮ ഹേവം.ഇരട്ടിമ 
ധുരം. വിശാല_.കാ ടവെള്ളരിവേര്. ഇന്ദ്രയവം _കടകപ്പാലയരി, ചിററമൃതു്. കിരാ 
തതികതകംകടവുത്ത രിച്ചണ്ടവേര്, സേഡ്യം രാമച്ചം. വൃഷംആടലോടകവേര്. 
മൂവം-പെരുംകുരമ്പവേരു”. ശത്രാവരിക്കിഴ ആ”. പടവലം, അതിവിഷ:- അതിവിടയം 

മുസ്ലൂ--മത്തങ്ങ. ത്രായന്തിട ബ്രഹ്മി. ഡന്വയാഷകംടകൊടുത്തുവവേര എടിരടിവെള്ളു 
ത്തില് ഇവ കല്ക്കമായിചേത്തും നെയും, നെയ്കിരട്ടി പച്ചനെക്കിക്കാനീരും ചേത്ുതുു 

കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്ക. തിക്തക (൨-ംയോഗം) ത്തിനു പറഞ്ഞ ഗുണ്ങറംത 
ന്നെ അതിനേക്കാള മധികം ഇ തിന്നണ്ടു”. മേത് പഠഞ്ഞ ഫചകശ്രുതിതന്നെ ഇവിടെ 

ഡും യേയിപ്പിക്കു. എന്നാല് മേല് പഠഞ്ഞ രോഗങ്ങളുടെ സമ്മിശ്ര യയില്യം ചില 

സന്ദദ ങ്ങളലും തുപയോഗംപ്പടുത്തേണ്ടതണേ . 

ര്. സുകുമാരം. 

പചേത” പുനന്നവതുലാം തഥാ ദശപലാഃ പ്രഥക് 

ദശമൂലപയസ്യാശ്വഗന്ധേരണ്ഡശതാവരീഃ 

ദ്വിദഭശരകാശേക്ഷുമൃലര് പാടഗളാന്വിതാഃ പ 

വഫ്യേ/പാമഷ്സഭാഗസ്ഥേ തത്ര ത്രിംശത് പലം ശുളാത് 

പ്രസ്ഥമേരണ്ഡതൈലസ്യ ദ്വ ഏൂതാത് പയഡഷസ്ത്ഥാ 

ആവപ്േത് ദ്വിപലാംശഞ്ച കൂഷ്ട്ാതനൂലസൈന്ധവം 

യഡ്ഠിമധൂകമൃദ്വീകായവാനിനാഗരാണി ച 

തത്സിദ്ധം സുകുമാരാഖ്യം സുകുമാരം രസായനം 

വാതാതപാദ്ധ്വഭാഷ്യസ്ര്രിപരിഫായ്യേഷ്വയന്ത്രണം 

പ്രയോജ്യം സുകമാരാണാമീശ്വരാണാം സുഖാത്മനാം 

നൃണാം സ്ര്ിവൃന്ദഭത്തൃ,ണാമലക്ഷ്മ കലിനാശനം 

സവകാലോപയോഗേന കാന്തിലാവണ്യപുഷ്ണിദം 

വദ്ാമവിദ്രധിഗുന്മാശോയോനിശുൂലാനിലാത്തിഷു 
ശോഫോദരഖ്യസപ്പീഫവിഡ്വിബന്ധേഷു ചോത്തമം. 

ി 

പുനന്റവതുലംം൧00 പലം തമിഴാമവേരു”. ദശമൂലം. പയസ്യടഅപ്പെ 

തിയന്കിഴങ്ങു”, അശ്വഗന്ധം-അമുക്കുരം. ഏരണ്ധം-ആവണക്കി൯വേര്, ശതാ 

വരിക്കിഴങ്ങു്, ദ്വിദഭം- ദഭ വരും ആഠധദര് വേരും. ശരം--അമവേര്. കഠശം കു 

ശവേര്൪ം ഇക്ഷുമുലംകരിയ്പിന്വേര്. പേടേഠാളം-.അടയ്കരമണിയ൯വേര് ഇവ 

പൃഥക് ദശപലംഃചവേറേവേറേ ൧൧ പലംവീതം, വഹം-അവപത്തിനാലിടങ്ങഴി 

വെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ച് എടിലെന്നോക്കി പ്പിഴിഞ്ഞരിച്ചു', ത്രിംശത്പലം 

മുപ്പതുപലം. ഗു൭ംടശക്കരയും. ഏരണ്ഡതൈലംടആവനക്കെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 

൧. നെയ ഇടങ്ങഴി ൨. പയസ്സ് --പാല് ഇടങ്ങഴി ൨. കൃഷ്ട്ടടതിപ്പലി. 

തന്മൂലം കാട്ടുതിപ്പലി വര്. സൈന്ധവം.ടഇന്തൂപ്പ'. യഷ്ടിട-ഏരട്ടിമധുരം. മധൂ 

കം: ഇലിപ്പക്കാതല്, മുദ്വീകം മുന്തിരി ങ്ങാപ്പഴം. യവാനിചജീരകംം നാഗരംം- 

ചുക്കു”. ദവിപലാംശജഇവ ഓരോന്നും ൨പലംവീതം കല്ക്കംചേത്തു കാച്ചിഅരി 

യു സേവിക്കം ഇതിനു സുകുമാരരസായനം ന്നു പേര. മഠ ഖരസായനങ്ങഠക്കുള്ള 

തുപോംലെ കാഠേഠല്ക്ക, വെയിലേല്ലംകം, വഴിനടക്കുക മുതലായവ പരിഹരിക്കാ 

തെ സേവിക്കാം. സുകുമാരശരീരികളിലും സുഖശീലമ്മാരിലും, വളരെ സ്സ്്രീകളൂ. 

ടെ ദ ത്മാവായിരിക്കുന്നവരിലും ഇതു ഹിതമാകുന്ന. അലകഷ്മി, കലി ഇവയെ, 

പ്പോക്കം. ദീരഘകലോപയോഗംകൊഴണ്ടു” കാന്തി, സരഭാഗ്യ, പുഷ്ണി ഇവ. 

ഷ് 
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തണ്ടാക്കും. ആത്ത്രവൃദ്ധി, വിദ്രധികാം, ഗുന്മം, അര്ശസ്, യോനിരോഗങ്ങഥം 

വതേവൃഠധിക൦ം, ശോഫം, മഹോദരം, പ്പീഹരേംഗം, മലബന്ധം ഇവയും ശമി 

പ്പിക്കും, 

൫. ഇന്ദുകാന്തം, 

പൃതികദാരുദശമൂലകഷായസിദ്ധാം 
സക്ഷിരഷട്പലയുതം ഘൃതമിന്ദുകാന്തം 
വാതാമയക്ഷയമഹോദരഗുന്മശൂല._ 
നിമ൦നോന്നതജ്വരഫരം ബലവദ്ധനഞ്ച. 

പൃതീകം..തആവില് ത്തൊലി. ദാരുംദേവതാരം. ദശമൂലം. ഇവ കഷാ 
യംവച്ചു” അതില് ഷട് പലംംകാടുമുളകിന്വേര്, കാട്ടതിപ്പലിവേ, ചുക്ക്. 
തിപ്പലി, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു” (ശുദ്ധി) ഇത്തുപ്പ് ഇവ കല്ലപ്രാചേത്തു പാലും നെയ്യും 
ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്ക. വതേരോഗങ്ങം, ക്ഷയം, മഹോദരം, ഗുന്മം, 
ശൂല, വിഷമജ്വരം ഇവദയ ശമിപ്പിക്കും. ബലം വദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ന. ഇക്ഷുഭൂ വാദി. 

ഇക്ഷുദൂധാമുതാധാത്രിശ്വദംഷ്ണാസ്വസ്തികോത്ഭവേ 
സ്വരസേ നാള് കേരാംബുപയോയുക്കൈസ്സുകല്ലടിതൈഃ 
ചതുജ്ജാതപയോവ്ൃക്ഷമുകുളാംബുപയോധരൈഃ 

ശാരിബോശീരയള്്റ ്ാഹ്വസിതോപലഹിമാമയൈഃ 
സദാം ഘൃതം നവം സമ്ൃഗരക്തപിത്തഹരംപരം. 

ഇക്ഷുട-കരിയു”. ദ്ൂവറ--കരകനാന്മു”, ചിീറമുതു”. ധാത്രി-പച്ചനെല്ലിക്കു. 
ശ്പദം്ലൂ- നായ്മ്ലരുണവേ൪ (കുരുവുമാകഠം) സ്വസ്ത്റികംടനീരാരല് ഇവയുടെ നീ 
രില് നാളികേരാംബു.-ഇഭനീര്വെടളം, പയസ്സ്--പാലു”. ഇവ ചേത്തു ചതുജ്ജുാ 
തംജഏലം, ഇലവര്ങ്ഗം, പച്ചില, നാഥപ്പുവു”. പയോവ്ൃക്ഷമുകളം നാല് പ്പാമര 
മൊട്ട് . അംബു - ഇരുവേലി, പയോധരംഷമുത്തങ്ങ, ശാരിബം- നവനീണിക്കിഴങ്ങു”. 
മശീരംഷഛരാമച്ചം. യഷ്ട 0 ഹ വം-ഹരട്ടിമധുരം. സിതോപലം കല്ലയണ്ടു്, ഹിമം ഇചന്ദ 
നം. ആമയം വെട്ളക്കൊട്ടം ഇവ കല്ലക്ം നെയ് ചേത്ത്ത കാച്ചി അരിച്ചു സേധി 
ക്൭ം രക്തപിത്തം ശമികും, 

൭. ധാത്ര്യാദി. 

ധാത്രിവിദാരീക്ഷുശതാവരിണാം 
ക്രശ്മാണ്ഡകാനാം ച രസേഷു സര്പ്പിഃ 
ക്ഷിരേണ സാദം വിപചേത്സയപിഷ്ടൈ- 
മ്മ ദ്വികയര്്ു ചരഹ്വയചന്ദനൈശ്ച 
ഏതത്സയസിദ്ധം സിതയാ വിമിശ്രം' 
നിവാരയേച്ഛിഫ്രമസ്തഗ'ദരം ഹി. 
പാണ്ഡവോമയേ പിത്തകൃതേ ഫിതം സ്വാത" 
പൈത്തേ ച ഗുന്മ്യേ"സ്ഥിവിനിസ്രരതര ച. 
വന്ധ്യാ ച പിത്ചാ ലഭതേ ച ഗദം 
ശീഘ്രം നിഫന്യാദപി രക്തപിത്തം 



൯൮ സഹസ്രയോഗം 

അസ്ധ്യാംശ്ച പിത്തപ്രഭവാന് വികാരാന് 
മൂര്ച്ഛാമദോന്മാദമദാത യാദിന്. 

ധാത്രിം പച്ചനെല്ലിക്ക, വിദാരീ പാല് മുതക്കിന്കിഴങ്ങു”. ഇക്ഷുംകരിന്മു്. ശ താവരിക്കിഴങ്ങ് കൂശ്ശൂണ്ഡകം കുമ്പളങ്ങാ. ഇവയുടെ നീരിൽ പാലുംചേതുതു സ 
്ിടനെയ്യു”. മൂദ്വീകടമുന്തിരിങ്ങ, യഷ്ട യ ഹ്വയംടഇരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം, ഇവ നല്പപേംലെ അരച്ചു കല്ല,രംചേത്തു” കാച്ചിഅരിച്ചു പഞ്ചസാര ചേത്തു കടഞ്ഞു സേ 
വിക്ക. അസ്തഗ'ദരം, പഠണ്ഡുരേദഗം, അസ്ഥിസ്രാവം ഇവ ശമിക്കും. ഗഭോല്ലാദ 
കട രക്തപിത്തം, മൂര്ച്ഛ, മദം, ഉന്മാദം, മദാത്യയം മുതലായവയും 
ശമു ടു ംം 

൮. വാരാഫ്യാദി. (൧) 
വാരാഫ്യാദകന്ദതോയേ ഘൃതമമൃതസമം സേവ്യമാനം വിപക്വം 
നാരീജഫ്യാത്സുഘോരം ഹുതവഹസ്ദ്ൂശം പം യയ വാ 
ദ്രാക്ഷാമാഷാശ്വഗന്ധാകദള'ഫലയുതാ ശക്കരാപാംസു മ് ശരം 
ദേവേന സ്വഗ്ലഭര്ത്രം വിഹിതമനുപമം സ്വശ്സിമന്തിനീനാം. 

വാരാഹീകന്ദംട:നിലപ്പനക്കിഴങ്ങു", കഷായേംവച്ചു, അതില് നെയ് ചേത്ത് 
ദ്രാക്ഷം_മുന്തിരി്ങാപ്പഴം. മാഷംടമഴു ന്ന്. അശ്വഗന്ധം--അമുക്കരം. കദളിഫലംക 
കദളിപ്പഴം, ഇവ കല്ലംചേതുത്ത കാച്ചിഅരിച്ചു പഞ്ചസാരയും ക്രവപ്പൊടിയും ചേത്ത്തു 
കടഞ്ഞു സേവിക്ക. സ്റ്്രീകഠംക്കണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിസ്രാവം, രക്തസ്രാവം ഇവ ശമി 
ക്കം. ശകഗരൊവാംശി ഏന്നും പഠഠം. 

൯. വാരാഡ്യദി. (൨) 

വാരാഫീകന്ദഖദിരജംബൃ,മോദകവല്ലൃലാത? 
തുലാം പചേത സബലാത” ക്ഷുള്സ്നാല് കുഠഭ്/ംഭസഃ പുനഃ 
പാദശിഷ്റ്റേ കഷായേ,/സ്ലി൯ ഘൃതപ്രസ്ഥം വിപാചയേത* 
സുനിഷഴ്ന്നുശതാവയ്യോസ്കലോയം ക്ഷീരം ച നിക്ഷിപേത* 
കപിത്ഥഫലിനീധാന്യധന്പയാഷകശേരുകം 
പാഠാഫലത്രയാമ്രാസ്ഥിശിലോത്ഭേദം രസാഞ്ജനം 
ഖര്ജൂരം കട്ഫലം ശ്ുണ്ണീ മുദ്വികാ രക്തചന്ദനം 
അംബപ്യകാ മോചരസം സമംഗാ പത്മകേസരം 

കട്വംഗവത്സകാനന്താ ധാതകി മധുകാഞ്ജനം 
ഡ്ധാഡിമാതിവിഷാ മുസ്ലാ ലോധ്രംവിച്വം സശഗൈരികം 
പിപ്പലീമശ്വഗന്ധാഞ്ചെ ശാരിബോശീരപ്യണ്ഡകൈഃ 
തത്സിദ്ധം സിതയോപേതം മധുമാത്രാസമന്വിതം 
സര്പ്പിജ്ജയേദ്യോനിരോഗം പാനവസ്ത്്യാദിയോജിതം. 

വാരാഹീകന്ദം- നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്. ഖദിരം-കരിങ്ങാലിക്കാതല്. ജംബു. 
ഞാവല്ത്തെലി. മേോദേകവച്ല,ൃലം..ഞാറത്തൊലി. (കരിംകാരത്തൊലി ഏന്നു 

മതാന്തരം) ബലം-കുവന്തോട്ടിവേരു”. ഇവ ൨0 പലംവീതം ൧൬ ഇടങ്ങഴിവെള്ള 

ത്തില് കഷായംവച്ചു നാലി ടങ്ങഴിയാക്കി ഘതപ്രസ്ഥം--നെയ്യ് ഇടങ്ങഴി ൧. 

സുനിഷണ്ണും.-നീരാരല് നീത്, ശതാവരിക്കിഴങ്ങിന് നീരു", പാല് ഇവ ഇടങ്ങഴിവി 
തം, കപിത്ഥംച വികാമ്പഴം. ഫലിനിംഞാഴതിപ്പു. ധാന്ദൃംടകൊത്തമ്പാല 
തി. ധന്വയാഷംടകൊടുത്തുവവേ. കശേരുകംടകഴിമുത്തങ്ങ. പാറപാട 
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ആം. 

ഫഘൃതയോഗകങ്ങറം ൯൯ റ 

ടിഴങ്ങു”. ഫലത്രയം-ത്രിഫലത്തോട്ട്. ത്തമാസ്ഥിംമാങ്ങയണ്ടി (പരിപ്പ്) ശ്രി 

ലേത്തേദം-കല്ലര്വഞ്ചി. രസാഞ്ജേനാംടഅഞ്ജനക്കല്ല്. (മരമഞ്ഞ €ംകഷായത്തില് 

ചേത്തു കുവക്കിയതു”) ഖര്ജ്കൂരം-ഇരന്തപ്പഴം. കട്ഫലം-കുമിഴിന്വേരു', ശുണ്ണി 
ചുക്കു. മുദ്വീകമുന്തിരി അാപ്പഴം, രക്തചന്ദനം. അംബഫ്യട-അയഴ ത്തി൯വേര് 
തൊലി. മോചംട-കടളിപ്പഴം. രസംനവമ്പശ. (മോചരസം -ഇലവിന്പശ) 

. സമംഗം-പറച്ചുന്ദവേര്ം പത്മകേസരം താമരയല്ലി, കട്വംഗാംടപ ലകപ്പയ്യാ 
നിവേര്ം വത്സകം കുടകപ്പാലയരി. അനന്തം-കഴ്ടക്കാത്തോഴ, (കവക്പ്ുല്പ് എ 
ന്നു മതാന്തരം) ധതേകിടതാതിരിപ്പു. മധുകം..എരട്ടി മധുരം, അഞ്ജനം---അഞ്ചജു 

_ നക്കല്ല്ം ഡാഡിമം--യാളിമാതളം (മാതളക്കായ്.) അതിവിഷം-അതിവിടയം. 
മുസ്തടമുത്തങ്ങാം ലോഗ്രുടേപാമച്ചാഠഠിത്തൊലി, ശൊൈരികംം-കാവിമണ്ണ്ണ്ം പി 
പരലിംതിപ്പലി. അശ്വഗന്ധം അമുക്കരം. ശാരിബം--ന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്, ഉശീ 
രംടരാമച്ചംം പുണ്ഡ്റകംടപുണ്ഡരീകക്കരിന്മു”ം ഇവ കല്ക്കം ചേത കാച്ചി 
അരിച്ചു ചൂടാറിയാല് പഞ്ച സരേയും തേനും ചേത്തു കടഞ്ഞു സേവിക്ക. ഈ ഗെ 
യ് സേവിച്ചാല് യോനിദരോഗം ശമിക്കും. വസ്തിവയ്ക്തുക മുതലായതിനും ആകാം. 

൧0. വൃഷഘൃതം (൧) 

സമൂലപത്രാംകരപല്പവസ്യ 
വൃഷസു സിദ്ധം സ്വരസേ രസേ വാ 
തതപുഷ്ടകല്ലം ഘൃതമാശ്തു ഫഹസന്്യാത” 
സമാക്ഷികം ശ്വാസമശേഷകാസം. 

വൃഷം - ആടലോടകം. സമൂലപത്രാമ്കരപല്ലവം-വേരും ഇലയും മൊട്ടും ത 
ളിരും ക്രടിയതു്. സ്വരസം. ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീരു്. രസംകഷായം., ഇവ 
ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നില് നെയ്യു” ചേത്തു ആടലേോടകത്തിന്ചൂവു" കല്ലുമായി ആര 
ചയ ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു തേന് ചേത്തു” കടഞ്ഞു സേവിക്കം കാസശ്വാസങ്ങം. 

 ഷമിക്കം, 

൧൧. വൃഷഷ്യതം (൨) 

സമൂലമസ്തകം ക്ഷുണ്ണും വൃഷമഫ്ഗുണ്ടേംഭസി 
പകത്വാഷ്ഠാംശാവശേഷേണ ഘൃതം തേന വിപാചയേത? 
തല്പുഷ്ണുകല്ലംം തക്ല്രിതം സക്ഷദദ്രം പിത്തശോണിതം. 
പിത്തഗുന്മജ്വരശ്വാസകാസഘ്ൃദ്രോഗകാമിലാം 
തിമിരഭൂമവിസല്പുസ്വരസാദാംശ്ച നാശയേത. 
ആടലേടേകം സമൂലം (വേരും തണ്ടും ഇലയും) ഇടിച്ചു", ട്ടിരി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു', എട്ടിലൊന്നേക്കി പിഴിഞ്ഞു നെയ്യും അതിന്െറ പൂവു" കല് കക്കവും ചേത്ുത്ുതു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. പാല് ചേത്തും കാച്ച്. തേന് മേമഷ്ഷൊടി ചേത്തു സേവിക്കം രകരുപിത്തം, പിത്തഗുന്മം, ജ്വരം, ശ്വാസം കാസം ദ്രോ ഗാം, കാമില, തിമിരം, ഭൂമം, വിസര്പ്പം, സ്വരസാദം ഇവ ശമിക്കും. ന 

ച് നിര്ഗ്ഗണ്ഡീഘൃതം 
നിര്റ്ഗൂണ്ഡിപത്രനിയ്യാസേ സാധിതം കാസജിദഘൃതം 
നിശ്ശുണ്ഡീപത്രം. കരിനൊച്ചിഇലനീരില്, നെയ്യും അതിന്വേരു" ച്രല്പ; ചേത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു സേവിക്കു കാസം ശമിക്കും, 
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൧൬൩.. ദശാംഗം (ചിരവില്വാദി) 

ചിരവില്വവിളംഗവഡ്നിഹിംസ്ര. 
ത്രിഫലാവ്യേംഷസമന്വിതേ കഷായേ 
അമൃതാവൃഷകരിണ്ടകാരികാനാം 
വിപചേത്സല്പ്യിരനുത്തമം ദശാംഗം 
ക്ഷയഗുന്മാരുചിശുൂലകാസഹഫിക്കാ_ 
ഗുദജാനാഞ്ച വിനാശനം പ്രധാനം. 

ചിരവില്വം ആവിൽ കുരുന്നു, വിഭംഗം൭വിഴാലരി, വഹ്നി_.കൊട്വേലി ക്കിഴങ്ങു്, ഹിംസ്പഠ-മാഞ്ചി, ശ്രിഫലത്തേട്. വ്യോഷം.ുക്കു്, മുളക്, തിപ്പു 
ലി. അമൃതാം-ചിറഠമൃതു”ം വൃഷം ആടലോ ടകവേരു”. കാണ്ടകാരികാ_കണ്ടകാരി 
കുണ്ട, , ഇവ കഷായംവച്ച് അവതന്നെ കല്ലും ചേത്തു നെയ്യു കാച്ചി അരിച്ചു" 
സേവിക്ക. ക്ഷയം, ഗുന്മം, അരുചി, ശലം കാസം, ഇക്ക് 6൦ (എക്കിട്ടം) അര്ശസ്സ്” 
ഇവ ശമിക്കും, 

൧ര്. ശശവഖാശാദി. 

ശശവാശാരസക്ഷിരേ പൃപഥഗാഡ്ഥകസംയുതേ 
ദാരുവേപ്പാശപഗന്ധാബൂഹരിദ്രാജീവകര്ഷഭെയ 
മധൂലികാകണാരാസ്ത്റാശൃംഗിഭാരങ്ഗീസഗോസ്തനാഃ 
കാകോളിക്ഷിരകാകോളീ നാഗരം മധുകം സിതാ 
ശ്നിപണ്ണ'മാഷപജി പിഫഷ്ധൈഃ പ്രസ്ഥം ഘ താല് പചേല് പ്ല ണ്ണ ണന റ ി 

ലൃ,തം തതൂശവാശാഖ്യം ക്മഥയകാസജ്_വരാപഹഫം. 

ശശംടമുയയമാംസംം വറശംതആടലോടകവേരം മുയത്മാംസംപലം ൧൬. ൮. 
ഇടങ്ങഴിവെള്ള ത്തില് കഷഠയംവച്ചു” ര ഇട അ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിക്ക. ആടലേഃ 
ടകവേരു” പലം ൧൬, ൧൬ ഇടങ്ങഴിം.വമഭത്തിത കഷായംവച്ചു് ൪ ഇടങ്ങഴിയാ 
ക്കി പിഴിഞ്ഞെരിക്ക, പാല് ഇടങ്ങഴി ൪, ദാരു ദേവതാരം, വേല്പംടവിഴാലരി, ആ 
ശ്വഗന്ധാ..അമുക്കുനം, അബ്മുംടമുത്തത്ഭാ. ഹരിദ്ര --വാടടമഞ്ഞഠം, ജീവകം, ഇടവ 
കം (പകരംമുതക്കി ൯കിഴങ്ങ് ഇരട്ടിുമധൂലികഠ കവച്ച ലി. കണ.തിപ്പലി. രാസ്റ്റാട 
ചിററരത്ത, തുംഗിടകക്ടെകതുംഗിം ഭാര്ങ്ഗി-.ചെയതേക്കി൯വേരു” ഥോസ്റ്റനം 
മുന്തിരിങ്ങ. കാകോളി ക്ഷിരകാകേളി. (ഇവയ്യ്പകരം അമുക്കുരം ഇരട്ടി നാ 
ഗരം൭.ചുക്കു' മധുകംടഇരട്ടിമധുരം, സിതംപഞ്ചസാര; പൃശ്നിപണ്ടണിടമൂവില 
വേം മാഷപര്ണ്ണു'ടകാട്ടുഴു ന്നി൯വേരു്. ക്ഷയം, കാസം, ജ്വരം ഇവ ശമിക്കും. 

൧൫. കാകമാച്യ്യാദി 

കാകമാചിദലരസേ യഷ്ടികല്ലം പ്രസാധിതം 
തൈലം ഘൃതം വാ പാനേന സ്വരസാദഫരം പരം. 

കാകമാചീദലര സംടകരിന്താളി ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരു'.. യഷ്ടീകല്ല,ം-അതി': 
മധുരം കല്ല ംചേത്തു നെയ്യ എണ്ണണയേം കാച്ചി അരിച്ച സേവിക്കും സ്വരസാദം. 
ശമിക്കും. 

൧൬. ലശ്തനാദി. 

തുലാംലശ്തനകന്ദാനാം ദശമൂലം ഫരീതകീം 
ദാരുപൃതികദുസ്സര്ശപാനോന്ദ്രയവഗ്രന്ഥികാ൯ 



 ഏൃതയോഗങ്ങറം ൧൧൧ 

കപപോതപംകേന്ദ്രവല്പിവനസൂരണകന്ദകം 
ദഭശസാഖ്യപലാനേതാ൯ നിഷ്ഠടയവാഥു ച ഘൃതാഡ്ധകം 
വിപാചയേത: സുപിസ്റൈസ്കു കല്ദൈരദ്ധപലോന്മിതൈഃ 
പഞ്ചകോലകവിദ്വൈലാജീ കാജാജി!സൈന്ധവൈഃ 
പാഠാഹിംഗ്വാത്മഗുഫ്ലാഭി(സ്രു!പഫലാമധുകേക്ഷുഭിഃ 
ചതൂ൪ഗ്ഗണേന തമക്രേണ ക്ഷിരേണ ദ്വിഗുണേന ച 
നിശാവൈകണ്ഠചാര്ങശേരിസ്വരസേന ഭിഷഗ്വരഃ 
തത്പിതമാത്രം ദുന്നാമഗുന്മശൂലഹരം പരം. 

ലതുനം. വെള്ള ഒളി പലം ൧00. ദശമൂലം:ക്രവഭളം, കുമിഴ്, പാതിരി, പയ്യാ 
ഴാന്ത, മുഞ്ഞ, ഓരില, മുവില, ചെവവഴ്യരിന, വെണ്വഴുതിന ഇവാഠി൯വേര്. ഞെ 
രിഞ്ഞില്, ഹരീതകിട കടുക്കാത്തേട”. ദാരു ദേവതാരം, പു യീകംട ആവില് തൊ 
ലി. ദുസ്സശ _കൊടിത്തുവവേര്. പാഠ പാഠക്കിഴങ്ങു”. ഇന്ദ്രയവംടകുടകപ്പംലയരി. 
ഗ്രദ്ഥികം.കാട്ട്തിപ്പലിവേരു”. ക പാതപങ്കംട അടയ്കൃമേണിയന്വേര്. ഇന്ദ്രവ 
ലി-ുഴിഞ്ഞ. വനസൂരണകന്ദകംടകാട്ടചേന. ഇവ ദശസംഖ്യപലം൧൧ പലം 
വീതം കഷയംവച്ചു്, ഘൃതാഡുകം-നാലിടങ്ങഴി നെയ്യു്ചേത്തു സുപിഷ്ടംടനല്പപോ 
ലെ അരച്ചതും അഭ്ധപലോന്മിതങ്ങഠംട അരപ്പലംവീതം ഉമ്മവ. പഞ്ചകോലം 
കാട്ടമുഭകിന് വേര്, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്, ചുക്കു", തിപ്പലി, കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു”, വി 
ലവം-ശ്രവളവേര്ം എല..ഏലത്തരി, ലീരകംം അടജാജിട-രയമോദകം. സൈന്ധ 
വം ഇന്തുപ്പ്. പഠഠ-- പാഠക്കിഴങ്ങു്. ഹിംഗു--കായം. തൃത്മഗുപ്പ നായ്ക്രരുണവേരു* 
ത്രിഫലത്തോട്, മധുകംട ഏരടിമധുരം. ഇക്ഷയ-കരിന്മു്, ഇവ കല്ലംചേത്തു നെയ്ത 
നാലിരട്ടിമോരും രണ്ടിരട്ടി പാലും യഥാകാലം നിശാവൈകണ്ണചാര് ങ്ശേരീസ്വര 
സം-പച്ചമഞ്ഞ൦ം, തൂമ്പ, പുളിയാരല് ഇവാറിന് നീരും ചേത്ത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു സേവി 
ക്കം അശസ്സ്സ്, ഗുന്മശ്രുലകഠം ഇവ ശമിക്കും. 

൧൦.൮൧ ബേരാദി. 

ഫ്രീബേരം കനല് രൂവ ക്രവളമതും പാച്ചപോററിയും ചന്ദനം 
പാഠാ സാതിവിഷാ സുരാംഘ്ര്ിപജടാ മുസ്താ പടര്ച്ചുണ്ടയും 
ചുക്കും താതിരിയാവശുകമിതിതൈശ്ചാര്ങഗേരിനീരില് പചേത? 
സപ്പ്ിസ്തൃത്പ്രപിബേത" ഗുദാംകരഗുദഭൂംശാദികാന് നാശയേത? 

ഡ്രീബേരം ഇരുവേലി. കനല് കൊടു വേലിക്കിഴങ്ങു”, തുവം-കൊടുത്തുവവേര് 
കരവളവേ൪, പാച്ചെററിവേര്തൊലി, ചന്ദനം; പാടക്കിഴങ്ങ്, അതിവിഷ_ അതി വിടയം. സുരാം്രിപം_ദേവതാരം. മുടംംഇടാമാഞ്ചിം മുസ്ലൂമുത്തങ്ങ, പറച്ചണ്ട 
വേര്, ചുക്ക, താതിരിപ്പു. യാവശ്രൂുകടട ച വല്ലരാരം ഇവ കല്ലമാക്കി, ചാര്ങ്ഥോരി നീരില് ടപുളിയാരല് നീരില്. സപ്പിസ്സ്-.നെയ്യ്. കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. അര 
സ്സ്, ഗുദഭൂംശം മുതലായവ നശിക്കും. 

൧൮. ദാവീബലാദി. 

ദാവിബലാ ഗോക്ഷുര പ്ൃശ്നിപക്ല്റ്ി 
മായ്യൂരികാ കാടചവല്പുലഞ്ച 
ക്ഷിരിപ്രവാളഞ്ച തഥാ കഠില്ല_ 
മുല്പപപഥ്യ തോയ്യേ/ഷ്മശേഷിത്്/സ്ലിന് 



ലം . സഹസ്രയോഗം 

ഘൃതം പചേത ക്ഷിരയുതം സുപിഡ്ലൈഃ 
കല്ലൈംരിമൈശ്ചന്ദനദീപ്യകുഷ്ൈഃ 
അഭിീരുയസ്ലിജലപഞ്ചകോലൈഃ 
ശ്യാമാസ്ഥിരാശ്ര്'ഫലദാരുവിശ്വൈഃ 
കാഷ്ട്യയതിക്താഞ്ജനതോയദൈശ്ച 
വ്യാഫ്ര്വിപയസ്യാതിവിഷാലവംഗൈഃ 
ചാര്ങ“ഗേരികായാശ്ച രസേന മിശ്രം 
ത്രായന്തികായാശ്ച സുസിദ്മമേതത? 

 നിഷേവ്ൃമാണം വിധിവദ്വിഹന്യാത" 
ഗുദാംകരാ൯ രക്തഭവാ൯ ക്ഷണേന. 

ദാവീടമരമഞ്ഞ€: തൊലി. ബലം.കവന്തോട്ടിവേര്. ഥോക്ഷ്യരം ഞെരിഞ്ഞില് 
ല്ൃശ്നിപണ്ണീ-മൂവിലവേര മയ്മേരിക_വലിയകടലടിവേര്. കെയടചവല്ല,ലംകുട 
കപ്പാലവേര്തൊലി. ക്ഷീരിപ്രവാളം--നംല്യാമരത്തിന് കുരുന്നു. കഠില്ലം-തമിഴാമ 
വേരു്. ഇവ കഷായംവച്ചു എട്ടിലൊന്നാക്കി ചന്ദനം, ദീപ്യംടഅയമോദകം. 
കപ്യുടേംവെള്ളക്കെടേം. അഭിരുടശതറവരിക്കിഴങ്ങു”. യഷ്ഠി_ ഇരട്ടിമധുരം, മലംടഇ 
രുവേലി, പഞ്ചകോലം.കാട്ടുതിപ്പലിവേര്ം കാട്ടുമുളകി ൯വേര്, ചുക്ക്, തിപ്പലി, 
കൊടടവേലിക്കിഴങ്ങ്, ശൃഠമത്രികോതപ്പുക്കൊന്ന. സ്ഥിരാ-ഒഠരിലവേര്, ശ്രീഫലം: 
ക്രവഭവേ൪. ദാരു--ദേവതാരം. വിശ്വം കുക്ക് കാഷ്ടരും-കമിഴി ന്വേരു്, തിക്തം: 
പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു”. തഞ്ജനം-അ ്മനക്കല്ല്. തേംയദം.മുത്തങ്ങാ. വ്യാഘീ--ചെ 
വഴുതിന൨േര്. പയസ്ു..അടപൊതിയന്കിഴങ്ങു്. അതിവിഷം.തതിവിടയം, 
ലവംഗടേഗ്രാംപൃ ഇവ കല്ലചേത്തു നെയ്യും പാലും ചംര്ങ്ഗോരികാരസം പുളി 
യാരല് നീരു. ത്രായന്തിക - ബ്രദ്മിനീര് ഇവ ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്ക. 
അഠധ്സും രക്താശസ്്രം ശമിക്കും. 

൧൯. പാഠാകരഞ്ചാദി. 

പാഠാകരഞ്ജയുഗ്മ:ഗ്നിശരപുംഖൌഷധാംബുജം 

ചിഞ്ചാമൂലപ്രവാളസ്യ കെൌരടജസ് ച വല്ലം 
കൂട്ട്ലാമൃൂലം യവാഷഞ്ച ക്വാഥയിത്വാ ത തദ്രസേ 
ഘൃതമാദ്രകചാര്ങ്ഗേരീരസതക്രപയോന്വിതം 
സിദ്ധം കല്ലൈരിമൈയ്യഷ്ടിഭാരങ'ഗീകട്വംഗവത്സകൈഃ 
ഫിംഗുപ്രതിവിഷാല്യേോഷബലാവില്വസുരദ്രമൈഃ 
ഏലാലവംഗമുദ്വികാഠീപ്യസിന്ധൂത്ഥജീരകൈഃ 
കോലചന്ദനധാന്വയശ്ച സവാതീസാരനാശനം,. 

പാഠട-പാടക്കിഴങ്ങു”. കരഞ്ജയുഗ്മം-പുങ്കിന്(ങ്ങില് വേര്തൊലിയും, ആവി 
തൊലിയും. അഗ്നി--കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങ് . ശരപും ഖം_.കെൊഴിഞ്ഞിത വേര. ഒ൭ഷെ 
ധം൨.ചുക്ക്. അംബുദം- മുത്തങ്ങ. ചിഞ്ചാമൂലപ്ര വാളം; പുളിവേര്മേല്തൊലി. കട 
ഇവല്ല,ലം--കുടകപ്പലേവേര്മേല്തെംലി. കൃരഷ്ര്ററമുലംടകാട്ടതിപ്പലിവേരു്. യവാഷ.. 
കൊടുത്തുവവേര്. ഇവ കഷായംവയ്കുണംം ചാര്ങ്ശേരീരസംടപുളിയാരതനീരു്. 
തക്രംമോതു്. ആദ്രകം--ഇഞ്ചിനീ൪, പാല് ഇവയുംചേത്തു, ഭഠര്ങഗിം.ചെവതേക്കി 

൯വേര് കട്വംഗംട പയ്യാഴാന്തവേര്. (പെരുമരത്തിന്തൊലി എന്നു മതാന്തരം) വ 

ത്സകം൦-കടകപ്പാലയരി. ഹിംഗു--കായം. പ്രതിവിഷം അതിവിടയം. വ്യോഷം..ചു 
൭൭ ,"മുളക്, തിപ്പലി. ബല--കുവന്തോട്ടിവേര്. വില്വം ടശ്രവളവേര്. (ഇഭയക്രവള. 
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ക്രായും ചേക്കുമാവണ്ടു”) സ്മാദ്ൂമം--3ദവതാരം. ഏലകഏലത്തരി. ലവംഗംഗ്രാംവൃ 

മൃദവീകാടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. ദീപ്യം അയമോദകം. സിന്ധൃത്ഥംടഇന്തുപ്പ്. ജീര 

കും. കോല.ം.ംലന്തക്കുരു, ചന്ദനം. ധാന്യം.കൊത്തമ്പാലരി. ഇല കല്ക്കംചത്തു 

കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്ക. അതിസാരം ശമിക്കും. 

൨൦. പാഠാകരഞ്ചാദി (വ) 

പാഠാചവ്യകരഞ്ജയുഗ്മശരപുംഖാഗ്യബ്ദത്ുണ്ിരസൈഃ 
സിദ്ധം സൈന്ധവപഞ്ചകോലകവിഷാദ്വിക്ഷാരഹിംഗ്വാദിഭിഃ 
സാജാജീദ്വയദീപ്യകൈഃ ഘൃതമജാദദ്ധാ“നാരസേനാദ്രകാ. 
ച്യാരങ"ഗേയ്യാശ്ച രസേന വഠനിജനനം ഗുന്മഗ്രഫണ്യന്തകം. 

പാഠഠംംപാടക്കിഴങ്ങു്. ചവ്യംകറട്ടുമുഭകിന്വേര്. കരഞ്ചജയുഗ്മംടപുങ്കില് 
തൊലിയും തവില് തൊലിയും ശരപുംഖം-കൊഴിഞ്ഞില്വേര്, അഗ്നി-കൊടു: 
വേലിക്കിഴങ്ങു” (ശ്രദ്ധി) അബ്ദംടമുത്തങ്ങ. ശുണ്ണി-ചുക്ക്. ഇവ കഷായംവച്ചൂ 
അതില്, സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ്. പഞ്ചകോലം ടകാട്ടമുഭ കി൯2വര്, കാട്ടതിപ്പലി 
വേര്, ചുക്കു, തിപ്പലി, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു”. വിഷാ_.അതിവിടയം. ദ്വിക്ഷാരംച 
വല്ലപ്ാരവും തുവച്ച്'ലക്കരേവും. ഹിംഗ്വാദികഠംംകായം മുതലായവ, (്ലത്തരിയും 
ജലവര്ങ ഗവും മറ ദീപനൌഷധങ്ങളം ഓചിത്യംചോലെ) അജാജീദ്വയംത്ത 
ശാളിയും ധീരകവും. ദീപൃകം--അയമോദകം. ഇവ കല്ല ചത്തു നെയ്യും, അജ 
ദധിംത്തൂട്ടിന്തൈരു, ആദ്രകരസം ഇഞ്ചിനീര്. ചാര്ങ്ഗേരീരസം-ചുളിയാരല് 
നീരു” ഇവചേത്ത്ു കാച്ചിയരിച്ച സേവിക്ക. അഗ്നിദീപ്പിഉണ്ടംകം ഗുന്മവും ഗ്രഹ. 
ണിയും ശമിക്കും, 

൨൧. വസ്ല ച്ചാമയാന്തകം. 

ദാവീമധുകമത്സ്യാക്ഷീപത്മാപാഷാണഭേദകൈഃ 
ബ്ലഹത്യംശ്ുമതീദ്വന്പ്വശാരിബേക്ഷുകശേരുകൈഃ 
കപോതപ്പംകേക്ഷൂരകം വസുകം ശിഗ്ര വാളകം 
വാരാഫീ വരണം ദ്രാക്ഷാ ഭദ്രാ യദ്ഠീ പലംകഷാ 
പൃഥക് ത്രിഫലികം ക്ഷം സവതുല 0 തു ഗോക്ഷുരം 
ദ്രോണ്യേപാം വിചചേത്തത്ര പാദശിദ്യേ പരിസ്രയതേ 
പ്രക്ഷിപ്യയ സപ്പ്ിഷഃ പ്രസ്ഥം ദത്വാ ക്ഷീരം വരീരസം 
ധാത്രീബിംബരസഞ്ചാപി നാളികേരോദകം ത്ഥഥാ 
ക്രശ്ലാണ്ഡോവാരുകജലം സ്റ്റേഹദ്വിഗുണിതം പ്പഥക" 
ദ്രവൈസ്സറപിന്റൈഃ സംയുക്തമേതന്മയദ്വഗ്നിനാ പചേത? 
പരൂഷ കോല്ലലതുടിമധുകഹിമദാരുഭിഃ 
ത്രിഫലാപിപ്പുലീകാന്തീശൃൂ ഗിവേരൈഃ സസൈന്ധവൈഃ 
ഫസ്ത്റിപിപ്പുല്യപാമാഗ്ലുമഞ്ജിഷ്ഠാപത്മകേസരൈഃ 
മുസ്താകസ്തുംബരീലോധ്രഫയഗന്ധാപുനന്റവൈഃ 
സ്പയംഗുഘക്ഷുരഫലൈര്വാദ്രിപത്രകശൃംഗിഭിഃ 
ശിലാജത്വലധാഭാഗൈസ്്േസ്സിദ്ധം തത്വേവിതം ഘൃതം 
മൃത്രകൂഷ്ണു്റാണി സവ്വാണി ശക്കരാമശ്മര്മപി 
പാനുവസ്ത്്യാദിഭിയ്യക്തോ നാശയേന്നാത്ര സംശയഃ 



ഫത് സഹസ്രയോഗം 

 വാതപിത്തസമുല്ലന്നാന് സവാാന് വസ്തിഗതാ൯ ഗദാ൯ 
പ്രമേഹേണ സഹക്ഷിപ്രമപാവത്തയതേ ധ്രവം 
വസ്ത്ര പ്യാമയാന്തകമിദം ദേവദേവേന ഭാഷിതം 

ദാവീ_മരമഞ്ഞ തൊലി. മ ധൂകം ഇലിപ്പ ക്കാതത് . മത്സ്യക്ഷിംമീനാങ്ങാ 
ണി. പത്മാടഓാരിലത്താമര. പാഷഠണഭേദകം കല്ലൂർവഞ്ചി. മൃഹതീദ്വന്ദവം--ചെ 
൨വഴുതിനവേരും വെണ്വഴുതിനവേരും. അംശുമതീദവന്ദ്വം_ഒരിലവേതം മൂവില 
വേരും. ശാരിബച.നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”. ഇക്ഷു കരിമ്പു”. കശേരുകം_കഴിമുത്തങ്ങ. 
കപപോതപടങ്കം സടയ്ക്രാമണിയന്വേര്. ഇക്ടുരകംടവയ ത ചുള്ളിലേരു”. വസുകംട 
താര്താവല് വേരു”. ശിഗ്രംമുരിങ്ങവേര. വാഭകം. ഇരുവേലി. വാരാഹീം നിലപ്പന 
ക്കഴങ്ങു . വരണം. നീര്മാതഭത്തൊലിം ദ്രറക്ഷംമുന്തിരിങ്ങ. ഭദ്ര -ചെഖപൂളവേര് 
യഷ്ടി -- ഏരട്ടിമധുരം, പലങ്കഷ--കുമിഴിന്വേരു” ഇവ പൃഥക് ത്രിപലികംമൃന്നുപ 
ലംവീതം. ഇവജയെല്ലാംക്രടിയെടത്തോളം ഗേക്ഷുരം ഞെരിഞ്ഞില്. ഭ്രോണംപതി 
നാഠിട അഴിവെള്ളത്തി ര കഷായംവെച്ച്, പാദശിഷ്കംട-നാലിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞ 
രിച്ചു, സര്പ്പിഷപ്രസ്ഥം--ഇടങ്ങഴി നയ്യ്യ്. ക്ഷീരംപാല്. വരീരസംടശതാവരി 
ക്കിഴങ്ങി ൯ നീരു”. ധാത്രീരസംടപച്ചനെല്ലിക്കാനീരു”. , ബിംബി--കോവല് ക്കിഴങ്ങു" 
ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരു”. നാളിദകരോദകം ഇള നീര്വെള്ളം. ക്രശ്ശൂാന്ധോവാരുജ 
ജലംടകമ്പള്ങയും വെള്ളരിക്കയും പിഴിഞ്ഞ നീരു“. ഇവ ഒരോന്നും മെയ്ക്” ഇ 
രട്ടി ചേത്തുകെഠംകം പരൂഷകം-ചിഠഠീന്ത തവേരു”. ഉല്പലംചെങ്ങഴിനീക്കിഴ 
ങ്ങ് തുടിടഏല ത്തരി. മധൂഷം--ഇലിപ്പക്കാതത്, ഹിമം ചന്ദനം. ദരേ-ദേവതാരം 
ത്രിഫലത്തോട്”, പിപ്പലി --ചെയതിപ്പലി. കടുന്തിട-അരേണുകം, തൂംധിവേരം൭- ചു 
ക്ക്, സൈന്ധവം. ഇന്തുപ്പും ഹഡ്തിപിപ്പലിടഅത്തിത്തിപ്പലിം അപമമ്ുംടകട 
ലാടിവേര്. മഞ്ജിഷ്ഠാടമഞ്ചടിം പ.ത്മകേസരം--താമരയല്ലി. മുസ്തൂമുത്തങ്ങ. കുസ്സ 

(2) 

ബരിംതൂനൃണലരി. ലോധ ം-- പാച്ചോഠറിടത്താല്. ഹയഗന്ധ അമുക്കുരം. പുന 
ന്നവ.ടതമിഴാമവേരു. സ്വയംഗുപ്പ -നായ്ക്രുനവേരു”. ഇക്ഷ്യരഫലംടടവയല്ച്ചുള്ളി 
യരി. വാഭ്ധിപത്രം-:ചെറിയ കാട്ടുമുതിരയില. ശൃംഗിടകക്കടകശ്ൃംഗി. ശിലംജത്വ 
ഭ്വാഭാഗം: പകുതി കന്മദം, ഇവ കത ക്കംചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്ക. മൂതൂകൂ 
കറം ശമിക്കം. സേവിക്കാനും വസ്തി മുതലായവയ്ക്കും നന്ന്, മുത്രാശയംസംബ 
ന്ധിച്ച എല്ലംരോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കും. 

൨൨. ത്രൈകണ്ടകം 
ക്വാഥേ ത്രൈകണ്ടകൈലാഗിരിജതുസശിലാ_ 

ഭേദയഷ്ഠിവരീണാം 
ദദദ്രാക്ഷാംബുശൌണ്ഡിവസുകവസിരകഠ_ 

ശേക്ഷുമത്സ്യാക്ഷികാണാം 
കല്ല്ലൈസ്സിദ്ധംസദുശ്ധം ഫരതി ഘൃതമിദം 

സേവിതം മുത്രദോഷാ൯ 

മേഫാ൯ ക്ൃക്ലൂ"റാണി സഡ്യാണ്യനിലമപി തഥാ 
ശക്കരാമശ്മരീഞ്ച. 

ത്രൈകണ്ടകം ഞെരിഞ്ഞില്. ഏല_.ഏലത്തരി. ഗിര് ജതും കന്മദം ശിലാഭേ 

ദികല്ലൂര്വക്കച. യഷ്ടിടഛരട്ടിമധുരം. വരി--ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. ഇവഠററിന് ക 

ഷായത്തില്, ദർ 38 വേര്, ദ്രാക്ഷം-മുന്തിരിങ്ങാ. അംബു ഇരുവേലി. ശൌണ്ഡിട 

ചെവതിപ്പലി. വസുകംടതാർതാവല് വേര്. വസിരകം_.അത്തിത്തിപ്പലി. കാശംടകു 

ശവേര്. ഇക്ഷയടകരിയ്ു”. മത്സ്യറക്ഷി.മീനാങ്ങാണി. ഇവ കല്ലചേത്തു ദുശ്ധേ 

പാല്ക്രട്ടി. ഘൃതം നെയ്യു”. കാച്ചിയരി ച്ച സേഖിക്ക മുത്രദോഷം, മേഹം കൃഷ്ണൂ്റംം 

വാതയികാരങ്ങ൦ം മുതലായവ ശമിക്കും. 



ഘൃതയോഗങ്ങം ൧0൫ 

: ൨൪൩. ശതാവയ്യാദി. 

ശതാവമയ്യാഃ ശ്വദംഷ്ക്രായാസ്സ്പരസസ്യാഡ്ഥകം പ്ലഥ്ക് 

ഘൃതപ്രസ്ഥദ്വയം ക്ഷിരേ ദ്വിഗുണേ വിപചേദിമൈഃ 

വിദാരീചന്ദനതുകാമൃുദ്വികാമധുയഷ്ഠിഭി 

കശേരുകോര്വ്വാരുബീതുട്യദ്രിജകണോല്ലലൈഃ 

പത്മാപത്തുരമുസ്തൈശ്ച കാകോള്യാദിഗണേന ച 

സിഭ്ധോേ സുശീതളേ രസ്തി൯ ഫ്ൃതാഭ്ഥം മധുനിക്ഷിപേത് 

മധ്വര്ദ്ധം ശക്കരാചൃണ്ണ്ും ക്ഷിഐോോന്മേഥയ നിധാപയേത് 

നിഫന്തി മൃത്രകൃക്ലൂ“റാണി മൃത്രദോഷാംശ്വ ശക്കരാം. 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങിന്നീര് ഇടങ്ങഴി ൪, ശ്വദംഷ്ലൂ_.€ ഞര'ഞ്ഞില്. (നായ്ക്തരരുണ 
വേര് ഏനം പക്ഷം) ൧൬ പലംം ൧൬ ഇട ങ്ങഴിവെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു ൪ ഇട 
.ങ്ങഴിയാക്കി ത്ഥവവയില് വൃതപ്ര സ്ഥദ്വയംടടരണ്ടിടങ്ങഴിനെയ്യു് ചേത്ത് നാലിടങ്ങ 

ഴിപാലും ഒഴിക്ക്, വിദംരി_ പഠല് മുതക്കിന്കിഴങ്ങു", കന്മനം, തുകടകുവന്തറ്. മുദ്വീ 
കംമന്തിരിങ്ങ. മധുയഷ്ഠി-ഹരട്ടിമധുരം, കശേരുകംടകഴിമുത്തങ്ങം ഉവറരുബീജം- 
വെള്ളരിക്കാക്കുരും തുടി_.ഏലത്തരി അദ്രിലം_കഠവിമണ്ണു്. (കന്മദം ഏന്നത്ഥമുള്ളതു 
സ്വീകായ്യമാണ്) കണംരാപ്പുലിം മല്പലം--ചെങ്ങഴിനീര്കിഴങ്ങു്ം പത്മം ഒരില 

. ത്താമര, പത്തുരം-മിനംങ്ങാണി മുസ്തുമുത്തങ്ങ കല്ലംംചേത്ത്ത കാച്ചിഅ്അരിച്ചു തണു 
ത്തഠാല് ഇടങ്ങഴി തേനും ഇരുനാഴി പഞ്ചസാരയുംചേത്തു കടഞ്ഞു സേവിക്കല് മൂത്ര 
കൃഷ്ണ റങ്ങാം, മൃത്രദോഷങ്ങറം, ശക്രരംശ്ശൂരി ഇവ ശമിക്കും. 

കാകോളജ്യാദിഗണം., 

കാകോളിക്ഷിരകാകോളീ ജിവകര്ഷഭകമുദഗപക്ല്്റീ 
മാഷപണ്ണ്ണി മേദാ മഹാമേദാ ഛിന്നരുഹാ കക്കടകശ്ൃംഗി 
തുഗാക്ഷീരീ പത്മകപ്രപെരണ്ഡരികദ്ധിവൃദ്ധി 
മുദ്വീകാ ജീവന്ത്യോമധുകം ചേതി 
കാകോല്ല്യാദിരയം പിത്തശോണിര നിലനാശനഃ 
ജീവനോ ബ്ലംഫഹണോ വൃഷ്യഃ സ്തന്ൃശ്ശേഷ്ടകരസ്തഥാ. 

കാകോളി, ക്ഷീരകാകോളി, ജീവകം, ഇടവകം, മുദ്ഗപണ്ീ--കാട്ടപയഠറില് 
വേരു", മാഷപപണ്ണിടകാടടഴുന്നിന്വേര്, മേദ, മഹാമേദ. ഛിന്നരുഹ-ടംചിററമതു, 
കശ്ടെകത്ൃംഗി, തൃഗാക്ഷിരികരവന്൪്. പത്മകം-- പതിമുകം. പ്രപഠണ്ഡ 
രീകംം-പുണ്ഡരീകക്കരിന്ു”. ജദ്ധ്--ചെറിയ കാട്ടമുതിരം വൃദ്ധിഭവലിയ കാട്ടമു 
തിര. മൃദ്വീകംട മുന്തിരി അംപ്പഴം, ജീവന്തി..അട പൊതിയ൯കിഴങ്ങു്, മധുകം_ 
ഹൃരട്ടിമധുരം, ഇവയ്യ് കാകോള്യാദിഗണ്ം ഏന്നു പേര്. ഇതു പിത്തരക്തത്തേ 
യും വാതത്തെയും ശമിപ്പിക്കും. ജീവനവും ബുംഹണവും (തടിപ്പിക്കന്നതു”) വീയ്യ 
ബലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും മുലപ്പാലിനെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കഫത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതു 
മാകുന്നു, 

൨ര്. ആകല്യാടി. ലം 

ആകുലീബിജകതകപാരന്തിമൂലരാത്രിദിഃ 
മേഹാരിമൂലാമലകഭദ്രകിംശ്രകവല്പംലൈഃ 
വൃശ്ചിവാംത്രമതിദ്വന്പ്വഗോക്ഷുരൈഃ ക്വഥിതേ ജലേ 



൧0൬ സഹസ്രയോഗം 

സിദ്ധംസദൃഗദാത്തു ഘൃതം ശതാവയ്യാജ കലചുവത 
ശക്കരാസഹിതശ്ചൈതത” സേവനാന്മേഹനാശനം 

ആകലിബീയംആവീരക്കുരും കതകംതേഠാമ്പരത, പാരന്തീമൂലംടതെററി 
(തെച്ചി) വേര. രാത്രി_മഞ്ഞം. ദമഹാരിമൂലം--എകനായക ,പൊന്കരണ്ടി) 
വേരം ആമലകംനെല്ലിക്കാത്തോടട്. € ദ്ര -ചെ൨റൃ&വേര് കിംശുകവല്ല, ലംട 
മുരുക്കിന്തൊംലി. വൃശ്ചീവംട-തമിഴഠമവരു', അംതുമതീദ്വന്ദ്വംടഓരിലവേര് 
മൂവിലവേര്, ഗേക്ഷുരം--ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ കഷായംവച്ചു് അതില് നെയ് ചേത്തു 
ശതാവരീ ഘൃത (൨൩-൦൦യോഗ)ക ക്കത്തിന്െറ മരുന്നുക0ം കല്ക്കമായി കാച്ചിയ 
രിച്ചു പഞ്ചസരേചേത്തു കടഞ്ഞു സേധിക്ക. പ്രമേഹം (മൂതൂമൊഴിവു”) മുതലായ 
വസ്തര്യാശ്രയരേഗങ്ങഥം ശമിക്കും. 

൨൭. ധാന്വന്തരം. 
ദശമൂലശഠിദന്തി സുരാഹ്വാദിപുനന്നവം 
മൂലം സ്നുഫ്ൃക്കയോഃ പത്യ ഭൂകദംബമരുഷ്ടരം 
കരഞ്ജവരണാമൂലം പിപ്പല്യാഃ പാഷ്ട്യരഞ്ച യത" 
പ്ലഥഗ് ദശപലം പ്രസ്ഥാന്യവകോലകലത്ഥതഃ 
ത്രിംശാഷ്ടശഗുണിതേ തോയേ വിപചേത് പാദവത്തിനാ 
തേന ദ്വിപിപ്പുലിചവ്യവചാനിചുളരോഫിഷൈഃ 
ത്രിവൃദ്പിളംഗകാമ്പില്യഭാര്ങഗീവിശ്ചൈശ്ച സാധയേത? 
ഘൃതാത് പ്രസ്ഥം ജയേത് സവ്വാംസ്നുന്മേഹാ൯ പിടകാചി_ 
പാണ്ഡുവിദ്രധിഗുന്മാശ ശോഷശോഫഗരോദഭരം (താന് 
ശ്വാസം കാസം വമിം വൃദ്ധിം പ്ലീഫാനം വാതശോണിതം 
കുഷ്യോന്മാദാവപസ്താരം ധാന്പന്തരമിദം ഘൃതം 

ദശമൂലം, ശഠി-കച്ചോലം. ദന്തിടനാഗദന്തിവേര്. സുരാഹ്വംട:ദേവതാരം. 
ദ്വ്പുനന്നവം തമിഴാമ രണ്ടിനോയും വേര്. സ്നുഹിംകള്ളിവേര്. അക്കംഹൃരു 
ക്കിന്വേരു“. പഥ്യടകടുക്കത്തോഴ്ട്. ഭൂകദംബം--നിലങ്കടമ്പിന്വേരു, (കുഞ്ഞി 
രിക്കവേര് എന്നും പക്ഷം) രരുഷ്ടരംചേക്കരു. കരഞ്ജംട-പങ്കിന്വേര്തൊലി. വര 
ണമൂലം--നീര്മാതളവേര് പിപ്പലീമൂലംടകാട്ടതിപ്പലിവേരു്. പദഷ്ക്ടരം--പുഷ്യരമു 
ലം. ഇവ ഓരോന്നം പത്തുപലംവീതം. യവംടയവധാന്ും.കോലം.ലന്തക്കുരു. കുല 
ത്ഥം പഴമുതിര ഇധ ഇടങ്ങഴി ൧ വീതം, ഇവ ൨൪൦0 ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് ക 
ഷായംവ നാലിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച് അതില്, ദ്ധിപിപ്പലിട അത്തി 
ത്തിപ്പലിയും ചെവതിപ്പലിയും. ച്ചവ്ൃയം-കാടടമുളകി൯വേരു, വചേവയമ്പു”. നി 
കുള.ം_ആഠവവ ത്തിവേര്. (കാനാഞ്ച। ഏന്നും ചിലര് പായും.) രോഹിഷംടപപെരു 
തൂമ്പ, ത്രിവൃത് ത്രികോല്പക്കെന്ന. വിഭ ംഗംട-വിഴാലരി. കാമ്പില്യം_.കമ്പിപ്പാല 

വേരു“. ഭഠര്ങ്ഗി--ചെവതേക്കിന്വേത് ഇവ കല്പം ഒരിടങ്ങഴി നെയ്യുചേത്തു കാ 

ച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കും യവവും പഴമുയിരയും ലന്തക്കുരുവും വച്ച ററി രസമെടുത്താ 

ണ് ചേക്കേണ്ടതു്. പ്രമേഹ പിടകകഠം, പഠണ്സു, വിദ്രധി, ഗുഷം, അശ (൭, 

ക്ഷയം, ശോഫം, കെവിഷം, മഹോദരം, ശ്വാസകാസങ്ങറം, ഛര്ദി, വൃദ്ധി, പ്പീ 

പഹറാവൂ”, വാതരക്താ, വ്യ, ഉന്മാദം, ഭംപബ്ലാരം ഇവ ശമിക്കും, 

൨൬. പല്പണാദ. 

പപ്പുണരസോനമുണ്ഡാശക്രലതായക്ഷദ്ൃക്സ്വരസേ 

കൂട്ല്ാദ്വിജീരകൈശ്ച ചിത്രാതൈലചേന ചാന്വിതം സ്ല്ല്വൂിഃ 

സിദ്ധം വൃദ്ധിഹരഞ്ചോദ്ടിഷ്ണം സപദി പ്രലേപപാനാഭ്യാം 



ഹ് 

ഫഘൃതയോഗങ്ങറം 309) 

പര്പ്പണം -- പാവട്ടക്കുരുന്നു (വേര) രസോനം-വെള്ളുമ്ളിം മുണ്ഡംകടങ്ങല് 

( മുത്തി€ം) ശകൃരല താകകൂഴിഞ്ഞ. യക്ഷദ്ക "കഴഞ്ചി (ട്ടിക്കരുന്നു ഇവറഠി൯ചാ 

റില് (കഷായത്തില്) കൃഷ്ണ ?ചെരതിച്ചലി. ദ്വിജീരകം ജീരകവും കരിംജീരക 

വും. കല്ക്കംചേത്തു ചിത്രാതെലംട-ആവണക്കെണ്ണൂയും ഒരചിത്യംപോലെ ഒരു. 

അംശംക്രട്ടി നെയ്യ് കാച്ചിയരിച്ചു സേവിച്ചാലും ലേപനംചെയ്താല്ും വൃഭ്ധിരോഗം 

ശമിക്കും. 
൨൭. വരണാദി. 

വരണചിത്രബലേന്ദ്രലതാദയാ 

ഫപുഷയക്ഷദ്ൂഗഗ്നികണൌഷധൈഃ 

സഹക ലത്ഥരസോനസുരദ്രമൈഃ 

പരിശൃതേ സലിചേ ത്രികണോഷണൈഃ 

 ലവണജീരകഹിംഗുബലാജടാ- 
മരിചചവ്യസരദ്രമദിപ്യകൈഃ 

ഏൃതമഥോരുണബുതൈലസമന്വിതം 

സകലവൃദ്ധ്യൂദരാമയഗുന്മനുത്. 

വരണം.നീര്മാതളത്തിന്തൊലി. ചിത്ര_.ആവണക്കിന്വേര്. ബല--കവന്തേഠ 

ടിവേര്. ഇന്ദ്രലതംമൂഴിഞ്ഞ . അഭയ.കടുക്കാത്തോടട്ം. ഹപുഷംഅടയ്കാമണിയന്൯ 

വേരു”. യക്ഷദ്ദക്”-കഴഞ്ചിവേര. അഗ്നി -കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങ്. കണടതിപ്പലി.. 

ഒഷധംകുക്ക്, കുലത്ഥംട മുതിര. രസോനംട :വള്ള ഒളി. സുരദ്ദമം-ദേവതാരംം 

ഇവറഠിന് കഷായത്തില് ത്രികണ്ചതിപ്പലി, ചെധതിപ്പലി, കട്ടേതിപ്പലിവേരു”. കൂ. 
ഷണംടടവാല് മുലക്ക്. ലവണം-ഇന്തൂപ്പ'. ജീരകം. ഹിംഗുടകായം. ബലാ 

കുവന്തോട്ടിവേര, ജടാംജടാമാഞ്ചി. മരിചംംകരുമുളക്ം ചപവ്യംടകാട്ടുമുഭകിന്. 
വേരു”. സുരദ്ദമം--ദേവതാരംം ദീപൃകടേ അയമോദകം. ഇവ കല്ക്കം ചേത്തു ഉരു 
ബുതൈലം--ആവണക്കെണ്ണുസും നെയ്യുംചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക, ഏഎല്ലാമാ. 
തിരി വൃ ഭ്രിരേഗങ്ങള.ം ഗുന്മവും മറവം ശമിക്കും, 

൨൮. പുനന്നവാദി 

പുനന്റവസ്യാദ്ധാതുലാം തുലാം സ്ഫോട്ടാളജംഗമാത 
ദശമൂലസ്യ പഞ്ചാശത് പലാനി ലതുനസ്യ ച 
താവന്തിതോയേനിഷ്ടരവാഥ്യ തേനപ്രസ്ഥംഷൃതാത്“പചേത് 
ഏരണ്ഡതൈലയുക്തം വാ കൂഷ്ണാതന്മൂലസൈന്ധവൈഃ 
യഷ്ടീമധൂകമൃദ്വികായ വാനിവിശ്വഭേഷജൈഃ 
ഏതൈസഫഥിംഗ്വാദിനാവാപി പ്രതിവാപം വിനിക്ഷിപേത' 
സദുശ്ധം സാധിതം തത്തു ശൂലഗുന്മോദരാപഹഫം. 
പുനന്നവടതമിഴാമവേര്, “അഭ്ധാതുലാംട൭0പലം. സ്ഫോട്യാഭ൦ംഗമം_പുട 

യാവു" (ഏലിത്തടി) തുലാം ൧ (൧00 പലം.) ദശമൂലം ലശുനംടവെള്ളള്ളി ൫൦ 
പലം വീതം. കഷായംവച്ച് ഇടങ്ങഴി പശുവിന് നെയ്യും ചേത്ത് , കൃഷ്ണുടതിപ്പലി 
തന്മൃലംടകാട്ടതിപ്പലിവേര്ം സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ് യഷ്ജി_ ഏരട്ടിമധുരം. മധൂകം--: 
ഇലിപ്പക്കാതല്. മൃദ്വീകടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. യവാനിം.ജീരകംം വിശ്വഭേഷജം--ചു 
ക്കം ഇവ കല്ക്കമാക്കി പാലുംചേത്തു കാച്ചിയരില്ല സേവി, ആവണക്കെഴ്്് 
ക്രടി കൂട്ടിയും, ഹിം ഗുവചാദിചുണ്ണും കല്ക്കമായി ചേത്തും കാച്വി - സേവിക്കാവുന്ന 
താണു, ശ്രുല, ഗുന്മം, മഹോദരം ഇവ ശമിക്കും, 



൧0൮ സഹസ്രയോഗം 

൨൯. ശ്രുലാരികാ. 
സ്ഫോട്യാളജംഗമാദായ സ്വരസം യന്ത്രപീഡിതം 
ചതുറ്നൂണേ രസേ തസ്തി൯ ഏതപ്രസ്ഥം വിപാചയേത? 
ദ്വിപഞ്ചമൂലസ്വരസാ പ്രസ്ഥം പ്രസ്ഥം പ്രദാപയേത? 
അത്ര കല്പാനിമാ൯ ദദ്യാത് കാര്ഷികാണി ഭിഷഗ്വരഃ 
പഞ്ചഭിരലവണൈയ്യക്തം ത്രികടുത്രിഫലാന്വിതം 
കാരവീകടുരോഫിണ്ട്യൌ മാതുളുംഗഫലം തഥാ 
ദ്വിക്ഷാരഹിംഗുലവണമേലാചവ്യഠജമോജകം 
മുദവീകാം കാകജിഹ്വാഞ്ച ദേവദാരു കഠില്പകം 
ധര്ൂകം ശുര്പ്പുമൃൂലഞ്ച വിഷമുഷ്ഠേശ്ച പത്രകം 
ഏതത് ശ്രുലാരികം നാമ ഘൃതമാത്രേയനിമ്മിതം, 
സ്ഫോട്യഭേജംഗമംടപുടയാവു* (ഏലിത്തടി) ദ്വിപങ്ചമൂലം--ദശമുലം 

(൨൮-ഠ൦യോഗം നോക്കുക) പുടയാവിന് നീരു പിഴിഞ്ഞതു ൪ ഇടങ്ങഴി, ദശമൂലക 
ഷായം ൨. ഇടങ്ങഴി ചേത്തു, ഒരിടങ്ങഴി നെയുംചേത്തു, പഞ്ചലവണം൦ഇന്തുദ്പ. 
കല്പ്പ, വെടിയുപ്പ്, വിഴുപ്പു", കരരുപ്പു് ഇവ. ത്രികടുകുക്കു”, മുളക്, തിപ്പലി, 
ത്രിഫലത്തോട്, കരരവിട-കരിംജീരകം, കടുകുരോഹിണി. മാതുളം ഗഫലം.താളി 
മാതളക്കാ (ഉവമറമ്ഖഴം) ദ്വിക്ഷാരം-ചവ കാരവും തുവച്ചിലക്കാരവുംം ഹിംഗും 
കായം, ലവണം-ഇന്തുവ്വ്. ഏല-ഏലത്തരി, ചവ്യം ടകാട്ടമുളകിന്വേര്. അജമോ 
ജകം അയമോദകം. മൃദ്വീകം മുന്തിരിങ്ങ. കംകജിഹ്വേ കാക്കത്തെണ്ടിവേര്, 
(കവച്ച,ലി ഏന്നും) ദേവദംരു--ദേവതാരം. കഠില്ലകം.തമ്ഴഠമവേര് വജ്റകം--ച 
യൂരക്കള്ളിവേര, ശ്രര്പ്പമൂലം--വലിയ കടലാടിവേരു. വിഷമുഷ്ടിപത്രം-കാട്ടപ്പയില. 
ഇവ കല്ക്കം ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക. ശ്രുല ശമിക്കും. 

൩൦. ദശസ്വരസഷ്യതം. 

ശതാവരി മുത്തിഠം കരിന്തകാളള്ി 
മുതക്ട നക്താദ്രകവജുവല്ലി 
ത്രിപാദിക്രശ്ലാണ്ഡകരിയിവററിന് 
ചാററില് ഘൃതം ക്ഷീരയുതം പചേത. 
കല്യാണകാജ്യപ്രതിവാതയുക്തം 
സിദ്ധം പരം കാമിലപാണ്ഡുഹാരി. 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. മുത്തിഠം൨കുടങ്ങല്, കരിംകുടങ്ങല്, പാല്മുതക്കില്കിഴ 
ങു്, നക്തം വച്പമഞ്ഞ€ം. ആദ്രകം ഇഞ്ചി, വയ്റവല്ലിടതൂഴിഞ്ഞം ത്രിപാദിട: 
ചെരവപ്പു്ളടി. ക്രശ്മാണ്ഡംടനെയ്യ്തമ്പളങ്ങ. കരിന്മു” ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരു 

നെയ്യ നാലിരട്ടിയും നെയ്യ സമം പാലുംചേത്തു ൩൩-൦൦ യോഗത്തില് പറയുന്ന 
കല്ല,ത്അറം ഇതിലും കല്ലൃമാക്കി നെയ്യ് കാച്ചി അരി ലൂ സേവിച്ചാല് പാണ്ഡുയും 

കാമിലയും ശമിക്കും, 

൩൧. ആദ്രകഷ്യതം (ര) 

ത്ഥാദ്രകസയ സ്വരസേ വിപക്വം 
തതകല്ലൃമാജ്യം സപയശ്ച തദ്വത്. 

ഇഞ്ചിനീര്, പാല്, നെയ്യു” ഇവ ചേത്തു ൩൩-൦൦ യോഗാംപോലെ കല്ല്ലാചേ 

തു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കം കാമിലയും പാന്ധസുവും ശമിക്കും. 



ഫൃതയോഗങ്ങറം ൧൧൯. 

൩൨. ആമദ്രകഡഘ്യതം (൨) 

ഇഞ്ചി മഞ്ഞളിവ നിര്പിഴിഞ്ഞുട൯” 
പാലുൃക്രട്ടിയതില് നെയ" പന പചേത” 
കുംഭികംഭകനികംഭപാചിതം 

കാഭകാമിലയചേകമരഷധം 

ഇത്ചിനീര്, പച്ചമത്തറംനീര്, പാല്, നെയ്മു് ,ഇവക കുര് ത്തവണക്കില് 

൦ / വേര്, കുംഭകകത്രിഗകാല്പക്കെനം നികുംഭംനാഗദന്തിലേള് കല്ല കാച്ചിന്മതി 

ച്ചു സേവിച്ചാല് കാമിച ശമിക്കും. 

൩൩. കല്യാണഘ്തം 

വരാവശാലാവഴ്വഡ്രെലാദേവദാവേലവാലുകൈഃ 
ദ്വിശാരിബാദ്വിരജനിദ്വിസ്ഥിര”ഫഥിനിനതൈഃ? 
വേല്പതാല്ലിസപത്രൈലാമാലതി മുകളോല്പലൈഃ 
ബ്ലഹതികഷ്ടമഞ്ജിഷ്യാനാഗകേസരഡാഡിമൈഃ 
സടന്തിപത്മകഫിമൈ? കര്ഷ്ാംശൈ€ സഡ്്വിഷഃ പചേത് 
പ്രസ്ഥം ഭൂതഗ്രഹോന്മാദശ്വാസാപസ്താരപാപ്മജിത 
പാണ്ഡഠ കുഷ്ടേ വിഷേ ശോഷേോ മേഫേ മോഫേ ജ്വരേഗരേ 
അരേതസ്യല്പരജസി ദൈവോപഹഫതചേതഷസി 
അമേധസി സ്ഖലദ്വാചി സ്ധതികാമേ ൧ല്പാവകേ 
ബല്യം മംഗല്യമായഷ്യം കാന്നിസരഭാഗ ) പുഷ്ടിദം 
കല്യാണകമിദം സപ്റ്വിഃ ശ്രേഷ്ടം പംസവനേഷു ച. 
വരകത്രിഫലത്തോഴ്, ശാല ട.കാട്ടവെള്ളരി, വാം ഡുലംട-ചിറേറലത്തതിം 

ദേവദാതംംദേവതംരം, ഏലാവാല്യകം. ദ്വിശംരിബംനവനീണ്ടിക്കിഴക്ങും പാല് വ 
കൂളിക്കിഴങ്ങുംം ദ്വിരജനിടമത്ഞള.ം മരമഞ്ഞംതെലിഷ്ും., ദ്വിസ്ഥിരപേദംരിലവേ 
രും മൂവിലധവരും. ഫലിനികഞംഴത പ്പവു്ം നഴംതകഷരം, വേലം.വിഴാലരി 
ക്കാന്ധ്യ്, താലീസപമ്രം, ഏലത്തരി, മാലതീമുകളംടപിച്ചകമൊട്ട്. മലലം_.ചെ 
അ്ങഴിനീര്കിഴങ്ങു”. ബ്ലഹതിടചെവവഴുതിനവേര്. കുഷ്ഡുടലകാട്ടംം മാത്മിഫ്ംമ 
ഞ്മേടി, നഗേമകസരം.നാഗച്ചു. ഡാഡിമംടമാതമ. (മംളിമതേളുക്കായ് ദന്തി. 
നാഗേദന്തിവേര്, പത്മകംടപതിമകം., ഹിമംചചന്ദനംം കര്ഷാംഗംടാമന്ന കഴമ 
വീതം, സര്പ്പിഷ്ലപ്രസ്ഥ൭രിടങ്ങഴിനൊയ്യു്. ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചുസേവി 
ക്കം ഭയഗ്രഹപിഡ, മുന്മാദം, ശ്വാസരോഗാ, രപബ്ലരേം, പാപം ഇവ ശമിക്കും. 
പാണ്ഡു, കുഷ്ഠം, വീക്കം, ക്ഷയം, പ്രമേഹം, ജ്വരം മുതലായവയ്്ം നന്നും ക്ഷീ 
നേശുക്ശു നയവും, അല്പരമ  യസ്സ്രിക്കും, മാനസികരേംഗങ്ങലംക്കും വാക്കിനു തെ 

ന് ളിപുണ്ടാകാനും, മാമ്മയും അഗ്നിദീ; യും വഭ്ധിക്കാനും ഇതു” മഉത്തമമാകന്ന. ബച്ച 
കരവ്പൂം മംഗല്യപ്രദവും ആയ്യസ്സ്, കാന്തി, സൌദംഗ്യം, പുഷ്ടി ഇവയെ മുണ്ടാക്കുന്ന തുമാണ്, ഗര്ദോല്ലാദനകരമാകുന്നം 

൩൫. മഹാകല്യാണകഷ്ൃതം. 
ഏദ്യോ ദ്വിശാരിബാദീനി ജലേ പക്ക്വൈകവിംശതിം 
രസേ തസ്തി൯ പചേത് സപ്പ്പി൪ഗൃഷ്മിക്ഷീരചതുഗുണം 
വീരദ്ധിമേദാ കാകോളി കപികച്മുവിഷാണിദി 



ഘാ സഹസ്രയോഗം 

സുപ്യപണ്ണ്ണിീയുതെരേതന്മഹാകല പ്യാണകം സ്തം 
ബ്ലംഫണം സന്നിപാതഘ്ടും പൂവസ്താദധികം ഗുണൈഃ 
മേല്പഠഞ്ഞ ൩൩.-൦യോഗത്തി.ല് ദ്വിശാര।ബ തുടങ്ങിയുള്ള ൨൧ മരു ന്൯നകഠം കഷ്ഥായംവച്ചു" അതില് ഗ്ൃഷ്ഠിക്ഷീരം ഒന്ന പെററപശുവിന്പാലും ചേത്തു നെയ്യ" കാഥുകം കല്ലയം വീരംകേവല് ക്കിഴങ്ങു”. ജുഭ്ധി_ചെഠിയ കട്ടുമുതിര (ഏന്നാല് ശൂഭ്ധി ഇതല്ലെന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നം പകരം നിലപ്പനക്കിഴങ്ങു ചേക്കണമെന്നം മതാ ന്തരം) മേദ മഹാമേട (ഇവയ്യ പകരം ശതവേരിക്കിഴങ്ങു്" ഇരട്ടി) കാകോളി 

ക്ഷീരകാകോളി (ഇവയ്യ്ത് അമുക്കുരം ഈട്ടി) കപികച് ുംനായ്യ്ഛരുണവേര് വി 
ഷാണിത്തൂട്ടുകൊട്ടപ്പല. സ്മപൃപറ്റ്്റികഠം-കാട്ടഴന്നിന്വേരും കാട്ടുപയഠറിന്വേ ആം, കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്ക. ൩൩.൦ംയോഗത്തില് പഠത്തെ ഗുണങ്ങംക്ുപുറ 
“മേ ഇതു ത്രിദാഷഹരവും പോഷിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു. 

൩൭൫. ക്രശ്ലാണ്ഡകഷൃതം 

ക്രശ്ലാണ്ഡകം സമാദായ ജലദ്രോണേ വിപാചയേത? 
ചതുഭാഗാവശിഷ്ടേ തു കല്ലദ്രവ്യാണി പേഷയേത" 
ജീവന്തിം മുദ്ഗപപക്സ്്ീം ച മുസ്ലാം പപ്പുടകം തഥാ 
രാസ്റ്റാം ശുരണ്ണിം ച ഭാര്റ്റട്ടിം ച പിപ്പലീം മധുയഷ്ടികാം 
സൈന്ധവം പിപ്പുല് മൂലം ചിത്രകം ഫസ്തിപിപ്പലീം 
പൃഥഗദ്ധപലാന്മയേതാമ്മൃതഃ സര്പ്പിശ്ചതു ണേ 

ക്ഷീരേ ചേക്ഷുരസേ തദ്വയ്ലുനൈര്മൃദ്വഗ്നിനാ പചേവേത" 
ഏതത്സപ്പിഃ പീയമാനം സവക്ഷയവിനാശനം 
വിശേഷാത” പിത്തജം ശോഷം ഗുന്മം സ വിഷമജ്വരം 
ഹന്തി ക്രശ്ലാണ്ഡകഘതമേതദ്വര്ണ്യം ബലപ്രദം. 
പഴയ കുമ്പളങ്ങ (൧00 പലം) ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാ 

ലിലൊരുഭാഗം ത്ആൃക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു കിവന്തിച.അട പൊതിയ൯കിഴങ്ങും മുദ്ഗ 
പള്ല്റ്റീ-കാട്ടുപയററി൯വേര്ം മുസ്തം- മുത്തങ്ങ. പര്പ്പടകം..പര്പ്പടകപ്പല്ല്. രാസ്സ്റ. 
ചിററരത്ത. ശുണ്ണിട ചുക്ക്. ഭാര്ങ്ഗിചെയതേക്കിന്വേര്. പിപ്പലിട്ടതിപ്പലി. മധു 
യഷ്ടിക൦-ഇരട്ടിമധുരം. സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ്. പിപ്പലീമൂലം-കാട്ടുതിപ്പലിവേര്. 
ചിത്രകം കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങും ഹസ്സിപിപ്പലിട-അത്തിത്തിപ്പലിം. ഇവ അരപ്പലം 
വീതം, നെയു” ഇടങ്ങഴി ൧, പാല്, കരിമ്പിന് നീര് ഇവ 6 ഇടങ്ങഴിവീതം, മുദ്വ 
ഗ്നിയില് പചിച്ചു” അരിച്ചു സേവിക്ക, ഏല്ലാമോതിരി ക്ഷയ രാഗങ്ങളും ഗുന്മവും വി 
ഷമജപരവും ശമിപ്പിക്കും. വണ്ണുത്തെ തെളിയിക്കുന്നതും ബലപ്രദവുമാകുന്നും 

൩൬. മഹാക്രശ്ലാണ്ഡകഘൃതം 

ക്രശ്മാണ്ഡകവിദാരീക്ഷു വാശാ ധാത്രീ ശതാവരി 
രംഭാ ശ്വദംഷ്ണ്രാ ജീവന്തി വാജിഗന്ധാ മഹാബലാ 
ശാരിബാ ജലമേതേഷാം പ്രസ്ഥം പ്രസ്ഥം പ്ലഥശി പ്ലഥക 
നാളീകേരോദകപ്രസ്ഥം ദ്വിപ്രസ്ഥം ഗോഘൃതസ്യ ച 

അജാനാം വ പയഃപ്രസ്ഥം കല്ലംദ്രവ്യാണ] പേഷയേത 

ദ്രാക്ഷാഡാഡിമഖള്ജുരധാനൃജീരകചന്ദനം 
യടി ത്രിജാതകം മുസ്ലാപഞ്ചകോലലവംഗകം 



ഘൃതയോഗകങ്ങറം ൧൧൧ 

വിളംഗമപി തക്കോലം പത്മകോശിരവാലുകം 

രജനീ ത്രിഫലാ കുഷ്ടം ശാരിബാ നാഗകേസരം 

കരന്തീ യവാനീ വാശാഖ്യം മരിചം കൃ്ല്ലജീരകം 
ഏതാനി സമഭാഗാനി കല്ികൂൃത്യ വിപചയേത" 
നവവസ്രേണ ദണ്ഡേന വിപചേദ് ഭിഷഗുത്തമഃ 
ക്ഷയദ്രപ്രസ്ഥം വിനിക്ഷിപ്യ ദിനപൃൂവം ഘൃതം പിബേത് 
ജ്വരകാസക്ഷയശ്വാസവാതരക്തവിഷാത്തിജിത” 
രക്തഗ്ുന്മം പിത്തരക്തമസ്ഥിസ്രാവഞ്ച ശോണിതം 
മൃത്രകൃട്ലു"റാശ്ശരീപാണ്ഡുകാമിലാമേഹനാശനം 
അന്യ്യാംശ്ച പിത്തജാന് രോഗാന് വാതജാനപി നാശയേത് 
മംഗല്യം പൂജിതം ശ്രേഷ്ടം ബലധാതുവിവദ്ധനം 
നരാണാം വ് യ്യവൃദ്ധിഞ്ച തഥാ സ്ര്രീണാം തതോധികം 
വന്ധ്യാനാം ലഭതേ ഗദം ഗര്ഭിണീനാഞ്ച ശസ്യതേ 
മഹാക്രശ്ലാണ്ഡകാ സപ്പിരശ്വിഭ്യാം നിമ്മിതം പുരാ. 

ക്രശ്ലാണ്ഡകംട-പഴയ കുമ്പളങ്ങ. വിദാതി പാല് മുതക്കിന്കിഴങ്ങ്. ഇക്ഷുട 
കരിമ്പു”, വശോ--ത്ടലോടകവേര്. ധാത്രിട-പച്ചനെല്ലിക്ക, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. 
രംഭ കദളിവാഴമാണം. ശ്വദം്ക_.നായ്യ്രുണവേര് ജീവന്തി-അരടപൊതിയ൯കി 
ഇങ്ങ്, വാജിഗന്ധ_.അമുക്കരം. മഹാബലം-വന്കുവന്തോടിവേര്. ശാരിബാം--ന൨ 
നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. ഒടുവില് ചഠഞ്ഞ അഞ്മും തൃടലോടകവേരും കഷായംവച്ചും, മറ൨ 
ക്വ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞേം അല്ലെങ്കില് കഷായം വച്ചേതന്നെ ചേക്കാം. നാളികേ 
രോദകഡ്രസ്ഥം ഒരിടങ്ങഴി കഴിക്കിന്വെള്ളം. ഗേഘ്ൃതംദ്വിപ്ര സ്ഥംരണ്ടിടങ്ങ 
ഴി പതുവിന്നെയ്യും അജാപയസ്സ്-ത്ആട്ടിന്പാല് ഇടങ്ങഴി ൧. കല്ക്കത്തിനു”__ 
ദ്രാക്ഷാട- മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. ഡാഡിമംടടമാതഭള.ങ്ങ (ഉവമാമ്വഴം) ഖര്ജ്ജുരം-ഇ ദന്ത 
പ്രഴം, ധാന്യംടകൊത്ത ന്വാലരി, ജീരകം, ചന്ദനം. യഷ്ടി-ഏരട്ടിമധുരം. യ്രിയാത 
കം൭്ഇലം, ഇലവര്ങ് ഗം, പച്ചില. മുസ്ലടമുത്തങ്ങ. പഞ്ചകോലംടകാട്ടമുള കില് 
വേര്, കാട്ടുതിപ്പലിവേ, തിപ്പലി, ചുക്ക്, കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു” ഇവ. ലവംഗം_ 
ഗ്രാധ്മൂ . (രരയറമ്ലൂ) വിഭംഗം൭വിഴാലതിക്കുന്മേ”. തക്കോലം ടതക്കോലപ്പുട്ടില്. പത്മ 

കംടപതിമുതകം ഉശിരംടടരാമച്ചം. വാലുകം--ഏലാവാലുകം. രജനി_വഠടമ 
ഞ്ഞം. ത്രിഫലത്തോട്ട്. കുഷ്ടുംടവെള്ളക്കൊട്ടം. ശാരിബ--നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”. 
നാഗകേസരംടനാഗപ്പുവു”. ക്ഷെടുന്തിടഅരേണുകം. യവാനിം-അയ മോദകം, 
വാശം ആടലോടകാവരു, മരിചം-കുരുമുഭക്. കൃഷ്ണുജീരകംപകരിംജീരകം, അരച 
കലക്കി നെയുംചേത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു” ഇടങ്ങഴി തേന്ചേത്തു കടഞ്ഞു” ടിനപൃവം. 
രാവിലെ സേവിക്ക. ജ്വരം, കാസം, ക്ഷയം, ശ്വാസം, വതേരക്തം, വിഷം ഇവ 
ശമിക്കുംം രക്തഗുന്മം, രക്തപിത്തം അസ്ഥിസ്രാവം, അസ്തഗ്ദരം, മൂതൂകൃഷ്ണു “റം 
അശ്ശൂരി, കാമില, പ്മേഹം, വാതപിത്തജങ്ങളായ മറ൨ രോഗങ്ങഠം ഇവ ശമിക്കും, 

൩൭. പടോലാഭിഘൃതം 

പടോലനിംബകടുകാ ദാവീസേവ്യവരാവൃഷം 
. സധന്പയാഷത്രായന്തിപര്പ്പുടാഃ പാലികാഃ പ്ലഥക് 
പ്രസ്ഥമാമലകാനാഞ്ച ക്വംഥയേദമ്മണ്രേ/ംഭസി 
തദാഡധക്യേ/ദ്ാപലികൈഃ പിദ്വ%ഃ പ്രസ്ഥം ഘൃതാത“പചേല് 
മുസ്താ ഭൂനിംബയദ്ഠപ്യാഹ്വകടജോദീച്യചന്ദനൈഃ 



൧൧൨. സഫാസ്രയോഗം 

സപിപ്പുലീകൈസ്കല് സല്പ്പിരഫ്ര്യാണകള്ല്്താക്ഷിരോഗജിത? 
വിദ്രധീ്വരദുഷ്ലാരുവിസപ്പ്ാപചികുഷ്ഠനുത് 
വിശേഷാച്ശുക്ലതിമിരനക്താസ്ധ്യോഷ്ണാശ്ുദാഹഹ്ൃത? 
പടവലം, നിംബം--3വപ്പി൯തൊലി. കടടകുംകടുകുദരാഹിണി, 

ഞ്ഞഠംതൊലി, സേയ്യംടരമച്ചം. വരാടത്രിഫലര്ത്തോട്ട്. വൃഷം: തൃടലോടക 
വേരു്, ധന്പയാഷം.-കൊടിത്തുവവര്. തൂരായന്തി- ബ്രഹ്മി. പര്പ്പടംടപര്പ്പടകപ്പ 
ലു”: ഇവരേ പലംവീതം: പച്ചനെല്ലിക്ക ഇടങ്ങഴി ൧. ഇവ അ്രമ്മണേഅംഭസിട 
൧൬ ഇടങ്ങഴി വെട്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു” ഇടങ്ങ 
ഴി നെയ്യുംചേത്തു മുസ്തു മുത്തങ്ങ. ഭൂ.നിംബ ടപുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, യംജയഹവം 
ഫൃരട്ടിമധുരം, കുടം കുടകപ്പാലയരി. ഉടീച്യം ഇരുവേലി (ഇതിനു അയമോദക 
മെന്നും ത്അത്ഥം പറഠറഞ്ഞുകാനെന്നു. ഉശീരം ഏന്ന പഠപ്രകാരം രാമച്ചം എന്നത്ഥം. 

ചന്ദനം, ചെവതിപ്പലി ഇവ അരപ്പലംവീതം അരച്ചുകലക്കി കാച്ചി അരിച്ചു സേവി 

ക്ക. നസോരേോഗേങ്ങാം, കണ്ണ്ുറാഗങ്ങഠം, നേതൂരേഗേങ്ങഠം ഇവ ശമിക്കം. വിദ്ര 
ധി, ബ്വരം, ദുഷ്ടവ്ണം, വിസപ്പം, അപചി കുപ്പും ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. നുക്താ 
ന്ധ്യംടമാലക്കണ്ണു്, തിമിരം മുതലയേ രോഗങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കും, 

ദാവിംടമരക: 

൩൮. ജിവന്ത്യാദി 

തുലാം പചേത് ജീവന്ത്യാ ദ്രോണ്ര"പാം പാദശേഷിതേ 
തല്ക്വാഥേ ദ്വിഗുണക്ഷിരം ഘതപ്രസ്ഥം വിപാചയേത് 
പ്രപരണ്ഡരികകാകോളീപിപ്പലീലോദ്ധ്റസൈന്ധവൈഃ 
ശതാഹ്വാമധുക്ര്രാക്ഷാസിതാദാരുഫലത്രയൈഃ 
കാരഷികൈര്ന്നിശി തത്” പീതം തിമിരാപഹഫരം പരം. 

ജീവന്തിം-അടപൊതിയന്കിഴങ്ങു” പലം ൧ഠ0ഠ0ം ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് 

കഷായംവെച്ചു നാലിട ങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു” ഇടങ്ങഴി നെയ്യും രണ്ടിട അഴി 

പാലുംചേത്ത്മ, പ്രപെരണ്ഡരീകം -പുണ്ഡരീകക്കരിയു', കാകോളി പകരം അമക്കു 

രം) പിപ്പലിംചെവതിപ്പലി. ലോദഭ്ധ”റം- പാച്ചോറഠിത്തൊലി. സൈന്ധവം ഇന്ത 

പ്പ് ശതാ ഹ്വട ശതകുപ്പ മധുകടേ ഇരട്ടിമധുരം. ദ്രാക്ഷം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. സിത: 

പിരേസാരരം ദാരു-ദേവതാരം. ഫലത്രയംത്രിഫലത്തോടു് ഇവ മൂന്നകഴഞ്ചുവീതം 

അരച്ചുചേത്തു കച്ചി അരിച്ചു രാത്രി സേവിക്ക. തിമിരരേംഗം ശമിക്കും, 

൩൯. ഗ്രഹഞണ്യൃന്തകം 

പാഠാലവ്യകരഞ്ജയുശ്മശരപുംഖാഗു ൮) ബൂത്ുണ്ീരസേ 

സിദ്ധം സൈന്ധവപഞ്ചകോലകവിഷാദ്വിക്ഷാരഹിംഗ്വംബുഭിഃ 

സാജാജീദ്പയദീപ്യടകെര്ഘതമജാദധ്നാരസേനാദ്രകാ- 

ച്ചാര്ദ്ല്്േയ്യാശ്ച രസേന വഘ്നിജനനം ഗുന്മഗ്രഫണ്യയന്തകം. 

പഠഠ_പടേക്കിഴങ്ങെ”. ചവ്യംകാട്ടമുഭളകിന്വേര്. കരമ്ജയുഗ്മംപു്കി൯ 

വേര്തൊലി, തവില് തൊലി, ശരപും ഡം.കൊഴിഞ്ഞില്വേരം അഗ്നിടകൊടു 

വേലിക്കിഴങ്ങു”. അബ്ദും- മുത്ത. ശുണ്ണി-- കുക്ക്. ഇവഠറിന്കഷായേത്തില് സൈ 

ന്ധവം--ഇത്തുപ്പ": പഞ്ചകോലം--കാട്ടുമുഭകി൯വേര്, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്,, ചുക്ക്, തിപ്പ 

ലി. യ സി ദ്വിക്ഷാരം ചവക്കാരവും തുവച്ചിലക്കാരവും ഹിംഗും 

കായം, അംബു-ഇരുവേലിം, അജാജീദപയം-ജീരകവും കരിംജീരകവും, ദീപകം 

അയമേറദകം. ഇവ കല്ക്കംചേത്ത്ു നെയ്യും തആടിന്തൈരും, ഇഞ്ചിനീരും, പുളി 



(1 

റല്ൃത൪ യാഗങ്ങറം ൧൧൩. 

യാരല്നീരും ചേത്തു" കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. അഗ്നിഭീപ്തിയയണ്ടാകും. ഗ്ുന്മവും 
ഗ്രഹണിയും ശമിക്കും. 

൪0 ബ്രഹ്മീഘൃതം (൧) 

ബ്രഹ്മീസിദ്ധാത്ഥകവചാശാരിബാകുഷ്യസൈന്ധവൈഃ 
സകണൈസ്റ്റാധിതം പിതം വാങ 'മേധാസ്തതികൃദ" ഫൃതം. 

ബ്രഹ്മി. സിദ്ധാത്ഥകം കടുക്. വച വയന്മു . ശാരിബാടനവനീഴ്ടിക്കിഴ 
ങു”. കുഷ്ടചേവെള്ളക്കെടം സൈന്ധവം.ഇന്തുപ്വ്. കണട-തിപ്പലി. ഇവ കല്ല 
ചേത്ുതു നെയ്യ് കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. വാക്കീ൯ തെളിവും ധാരണശക്യിയും 
മഓാമ്മയും വദ്ധിക്കും 

൪൧. ബ്രഹ്മിഘൃതം (൨) 

ദ്വരപ്രസ്ഥൌ സ്വരസാത" ബ്രധ്മ്യാഃ ഹൂതപ്രസ്ഥഞ്ച സാധിതം 
വ്യോഷശ്യാമാ ത്രിവൃത്ദന്തി ശംഖപുഷ്ഷ്കൈന്ൃപദ്രമൈഃ 
സസപഫ്ലലാകൃമിഫഹരൈഃ കല്ലചി[തൈരക്ഷസമ്മിതൈഃ 
പലവ്ൃദ്ധ്യാ പ്രയുഞ്ജിത പരം മാത്രാ ചതുഷ്ട്ഠലം 

ഉന്മാദകുഷ്യാപസ്താരഫരം വന്ധ്യാസുതപ്രദം 
വാകീസ്വരസ്തുതിമേധാകൃ്ധന്ദ്യം ബ്രഹ്മിഘൃതം സ്മൃതം 

ബ്രഹ്മിനീ൪ ഇടങ്ങഴി ൨. നെയ്യു” ഇടങ്ങഴി ൧. വ്യേഷം ക്ക, മുളകു”, തി 
പലി. ശ്യരമത്രികോല്ല -ക്കറന്നം യ്രിവൃത് ശിവയ. ദന്തി_നാഗേദന്തിവേര്. ശംഖ 
പുഷ്ൂവേര. നൃപദ്ദുമം--കൊന്നവേരതൊലി, സപ്ലൃലം-എഏഴിലമ്പലേവേര്തെലി. കൃമി 
ഹരം വിഴാലരി ക്കാന്മു്. ഇവ ൩ കഴഞ്ചുവീതം ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. 
മുന്മാദം, കുഫ്റും, അപഡ്കാരം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. ഗര്ഭകരവും, - വാക്കിനു തെളി 
ലും, ഓമ്മശക്ത। യും, ധാരണാശക്തിയും ഉന്നാക്കുന്നത്രമകേന്നു. 

൪൨. ബ്രഹ്മിഘൃതം (൩) 

സമൂലപത്രമുദധ്ൃത്യ ബ്രവമിം പ്രക്ഷാള്യ വാരിണാ 
ഉലയഖലേ തു സംക്ഷുദ്യ രസം സാധുനിപീഡയേത? 
ചത്ു൪ഗ്ഗണരസേ തസ്തി൯ ഘൃതപ്രസ്ഥം വിപാചയേത് 
ഫര്ദ്രമലക് ചൈവ ത്രിവ്വ താ ച ഫഠിതകി 

ഏതേഷാം പാലികാ ഭാഗാഃ സ്തുതശേഷാസ്ത കാഷികാ$ 
പിപ്പുല്യംഥഥ വിളംഗാനി സൈന്ധവം ശക്രൊ വചാ 
ഏതത് പ്രാശിതമാത്രേണ വാഗ്വിശൃുദ്ധിസ ജായതേ 

ി ലു 
ി ഏതത് ബ്രഹ്മീഘൃതം ധന്പ്യം സരസ്വത്യാ വിനിമ്മിതം, 

ബ്രഹ്മി സമൂലം ചഗ്ുകി ഗൂടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീരു" ഇടങ്ങഴി ൪, നെയ്യു” ഇടങ്ങഴി ൧൦ നി ആമലകംംടനല്ലിക്കഠത്തോട്ടു്. ത്രിവൂ തംത്രികോല്ലക്കെം റു ി തക ടകട്ടക്കായത്തോഴട്, ഇവ പലം ൧ വിം, പിപ്പച്യഃ-തിപ്പലി, ചെവവ മിപ്പല, കാട്ടുതിപ്പുല।വേര് ഇവ. വിളംഗം൭ വിഴാലരി, സൈന്ധവം -ഇന്തുപവും ശ ടപഞ്ചസാരം വചടവയമ്മു്ം ഇവ ൩ കഴടയൂവീതം ലം ടം 1 ! ആര ൫ ച സേവിക്ക. വാക്കിനു ശുദ്ധിവരും, കയി 
ക 



൧൧൪ സഹസ്രയോഗം 

൪൩... അഫ്ലാംഗവഷ്യൃതം, 
വചേന്ദുലേഖാ മണ്ഡുകി ശംഖപൃഷ്ണാ ശതാവരീ 
ബ്ര്മസോമാമൃതാ ബ്രവമി കല്ലികൃത്യ പലാംശികാട 
അമഡ്സ്(ാംഗം വിപചേത്സപ്ലുഃ പ്രസ്ഥം ക്ഷിരചത ണം 
തല്പിതം ധന്യയമായുഷ്വം വാങ് മേധാസ്ത്രതിബുഭ്ികൃത് 

വചഠംവയമ്മു . ഇന്ദുലേഖച.കടലാടി. മണ്ഡൂകിം.കടങ്ങല്ം ശംഖ പയാ. 
ശംഖൃയവൃഷ്്യുവേരു് ശതാവരിക്കിഴങ്ങു”ം ബ്രഹ്മസോമ--സോമലത, അമൃതചിററമു 
തു” ബ്രഹ്മി ഇവ ഒരോ പലംവീതം ശല്ലചമാക്കി' ഇടങ്ങഴി നെയ്യും നാലിടങ്ങഴി 
ള്ള കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. ആയുസ്സ്, ഓമ്മ, ബുഭ്ധി, വാക്കു” ഇവ വ 

ക്കുംം 

ര്ര്, സാരസ്വതഷ്ൃതം (൧) 

ത്രിഫലാ ലക്ഷ്മണാനന്താ സമംഗാ ശാരിബാ വചാ 
ബ്രശ്മീ പാഠാ ദ്വിബ്ബഹതീ ദ്വിസ്ഥിരാ ദ്വിപുനന്നവാ 
സഫഹദേവി! രവേവ്യല്പി പയസ്യഠ ഗിരിമപ്പികാ 
തോയകുംദേ പചേദേതത് പലാംരം പാദശേഷിതം 
തേന കൌന്തിവചാകഷ്ടകൃഷ്ണാസൈന്ധവസര്ഷപൈഃ 
നീരുക്സരൂപവത്സായാസ്സുംയുക്തം പയസാ ച ഗോഃ 
പുഷ്യയോഗേ ഘൃതപ്രസ്ഥം സഹേമശകലം ശൃതം 
പാനാഭ്യഞ്ജനഭോജ്ലേഷു സ്തൂരി മേധാകരം പരം 
രക്ഷോഘ്ഞ്ച വിഷഘ്ഞ്ച സാരസ്വതമിദം ഘൃതം. 

ത്രിഫലത്തോട്ട്. ലക്ഷണംട-തിരുതാളി. അനന്തം-കൊടിത്തുവവേരു". സമംഗംം 

പഠ, ണ്ടവേരു”. ശാരിബന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”, വചം-വയമ്മു”ം ബ്ൃഹ്മി.പാടക്കിഴ 
ങ്ങു”.ദ്വിയൃഹതി-ചെവവ്യതിനംവരും വെണ്വഴ്ചതിനവേരും. ദ്വി സ്ഥിരം-ദാരിലലേ 
രും മൂവിലവേരും. ദ്വിപുനന്നവടതമിഴാമ രണ്ടും. സഹദേവിംപൃവന്കരന്തല്. 
രധിവലിടവേമ്പാടത്തൊലി. (ഫരുക്കിന്വേര് ഏന്നും പക്ഷം) പയസ്ൃയട.അരടപൊ 

തിയ൯കിഴങ്ങു്, ഗിരിമല്ലിക കുടകപ്പാലവേര്തൊലി ഇവ പലം ൧ വീതം. ൧൬ 

ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിംലന്നോക്കി, കൌന്തിടഅരേണുകംം 

വച.വയയന്മു”. കഷ്ടം വെള്ളക്കൊട്ടം കൃഷ്ണ തിപ്പലി. സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ്: സര്ഷ 
പം കട്ടക്. ഇവ കല്ല ചേത്തു രോംഗമില്ലാത്തതും തുല്യനിറമുള്ള കുടിയോടുടകൂടിയ 

തുമായ പശുവിന്െറ പാലും ചേത്ര്ത ഇടങ്ങഴി നെയ്യൂ്ചേത്തു കാ ച്ചിയരി ച്ചു സ്വ 

വും അര ഖൃചേത്തു സേവിക്ക. ആഹാരത്തില് കരടിയും തേയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം, 
ബുദ്ധി വഭ്ധിക്കും; രക്ഷോബാധയ്യ്തം വിഷത്തിനം നന്ന്, 

൪൫, സാരസ്വതഘൃതം (൨) 

അമജാക്ഷീരേ/"ഭയാവേ ൮0ഷപാഠോഗ്രാശിഗ്രസൈന്ധവൈഃ 

സിദ്ധം സാരസ്വതം സ്ഘ്്യിവാങ്മേധാസ്തുതിവഹ്നികൃത്. 

അഭയ._.കടക്കാദത്താടു”. ല്യോഷം. കുക്ക്, മുക, തിപ്പലി. പഠഠടപടേക്കിഴ 

ഞങ. മഗ്ര-വയമ്പു്. ശിഗ്രം-മുരിഅവേര്തൊലി. സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ്, ഇവകല്ലംഃ 

ചേത ആടിന് പാലു” നെയ്യു” ഇവ കരടി കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കം വാക്കിനും ധാ 

] മുന്ക്്ാ ഓമ്മയ്ക്യൂം അഗ്നിദീപ്ചിക്കും നന്നും 



ഘൃതയോഗങ്ങറം ച൧൭ 

ത്൬. സമംഗാദി, 

സമംഗാധാതകീലോദ്ധ”റ കുടന്നടബലാദപയൈഃ 
മഫാസഹാ ക്ഷുഭ്രസഹാ മുദ്ഗവില്വശലാടുഭിഃ 
സകാല്പാസീഫലൈസ്റ്റോയേ സാധിതൈസ്സാധിതം ഘൃതം 
ക്ഷിരമസ്പയുതം ഹന്തി ശീഫ്ച്യം ദന്തോത്ഭവോത്ഭവാന് 
വിവിധാനാമയാനേതദ്പൃദ്ധകാശ്യപനിമ്മിതം. 

സമംഗം.പടച്ുണ്ട. ധാതകിചതാതിരില്പുവു”. ലേംഭധ”റം: പാച്ചോഠഠിത്തെലി 
കട ന്നട. പലകപ്പയ്യ"നിഥേര. ബലാദ്വയംടകവന്തോട്ടിവേരും തആനക്കുവന്തോട്ടി 
വേരും: മഹഠസഹചമുവിലവേര്, ക്ഷുദ്ദസ ഹം.ഒരിലവേര്. മുദ“ഗം--ചെവപയര്ം 
'വിലവശലാ$--ഇലയക്രവളക്കായ്. കാര്പ്പംസീഫലം ക കുരുപ്പുരത്തിക്കായ്, ഇവകഷട 
“യംവല്ു നെയ്യും പാലും, തൈര്വെള്ളവും കൂട്ടി കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കും കുട്ടികഠംം 
൭ ആദ്യമായി പല്ലമുലയ്യ്യന്ന കാലത്ുതുണ്ടൊകുന്ന രോഥോപ്ദ്രവങ്ങറം ശമിക്കും. 

൪൭. മഫാപൈശാചകം ഘൃതം. 

ജടിചാ പൃതനാ കേശി ചാരടി മക്കടീ വചാ 
ത്രായമാണാ ജയാവീരാ ചോരക? കടരോഫഹണീ 
കാിയസ്ഥാ സൂകരീ ഛത്രമതിച്ലുത്രം പലംകഷാ 
മഹാപൃരുഷദന്താ ച വയസ്ഥാ നാകഃലീദ്വയം 
കടാംഭരാ വൃശ്ചികാളി ശാലിപണ്ണ്ണി ച തൈര്ഛമതം 
സിദ്ധം ചാതൃത്ഥികേ ന്മാദഗ്രഹാപസ്താരനാശനം 
മഫാപൈശാചകന്നാമ ഘൃ തമേതദ്ൃഥാമുതം 
ബുദ്ധിമേധാസ്തരതികരം ബാലാനാഞ്ചാംഗവദ്ധാനം. 

ജടിലടടജട മാഞ്ചി, പതന കടുക്കാത്തേട്ട്, കേശിടമാഞ്ചി, ചാരടീ_ ഒരില 
“ത്താമരം മക്കടിനംസ്യ്യരുണവേ. വച_വയയ്മു്, ത്രായമാണ..ബ്രുഹ്മി. അജയ: മു 
ഞ്ഞവേരു, വീരം അകില്. (്കോവല്ക്കിഴങ്ങു” എന്നും പക്ഷം ചേറരകംകച്ച്യേോ 
ലം കടടകരോഹണി, കായസ്ഥ--കാകേംളി (പകരം അമുക്കുരം) സൂകരി-നിലപ്പന ക്കിഴങ്ങു ,പ്രന്നിക്കിഴങ്ങ് എന്നും? ക്ര ം-കയ്ക്കരാത്തേമ്പാല, അതിച്ലുത്രം-ശതകപ്പ. 

- പലകേഷടകമിഴിന്൯ വേരു”, കേംലരക്ക” ഏന്നും മതാന്തരം) മഹ വുരുഷദന്ത--ശ 
താവരിക്കിഴങ്ങു , വയസ്ഥം നെല്ലിക്കാത്തോട്ട നാകലീദ്വയം_ അരത്തയയം ചിറ രത്തയും ഓരില മൂവില ഏന്നും അഭിപ്രായം, കടംഭരം-ന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങും പാല്, വള്ളിക്കിഴങ്ങുംം വൃശ്ചികാളിം തേക്കിടറേൃു. 
ഇവ കല്ക്കമാക്കി കാച്ചി രിച്ചു സേവിച്ചാല്, നാലാം 
ലം ഇവ ശമിക്കും. ബുദ്ധിയും ഓമ്മയും വദ്ധിക്കും. 
ത്തുകയും ചെ യും ി 

ശാലിപണ്ണിഞെവരനെല്ലിന്വേര്. 
മുറപ്പനി, ഉന്മാദം,ഗ ഹപീഡ 

ബാലന്മംക്ട”, ദേഹവുഷ്ടി വരു 

൪൮. മഹത്പഞ്ചഗവ്ൃശ്ചൂതം (൧) 
ദ്പിപഞ്ചമൂലത്രിഫലാ ദ്വിനിശാ കട്ചത്വചഃ 
സംഏപപണ്ണ്ണമപാമാഗ്ലും നീലിനീം കടുരോഹിണീം 
ശമ്യാകപൃഷ്ടരരജടാ ൨ഫല്ഗുമൂലദൂരാലഭ 8 
ദഒപിപലാഃ സലിലദ്രോണേ പക്ത്വാ പാദാവശേഷി തേ 



൧൧൬ സഹസ്രയോഗം 
[1 

ഭാ൪ങ'ഗീ പാഠാഡ്ഥകികുംഭനികംഭവ്യോഷരോഹിഷൈഃ 
മൂ്വാ ഭൂറികഭൂനിംബത്രേയസി ശാരിബാദ്വയൈഃ 
മദയന്ത്ൃഗ്നിനിചുളെരക്ഷാംശൈഃ സപ്പ്രിഷഃ പചേത? 
പ്രസ്ഥം തദ്വദ്ദ്രവൈഃ പൂവൈ പഞ്ചഗവ്യമിദം മഫ്ത" 
ജപരാപസ്താരജഠരദഗന്ദരഹരം വരം 

ശോഫാശഃകാമിലാപാണ്ഡുഗുന്മകാസഗ്രഹാപഹം 
ദ്വിപന്മമുലംഷവള.ം, കുമിഴ്, പാതിരി, പയ്യാഴാന്തം മുത്തെ, ഓരില; മു 

വില, ചെവവഴുരിന, വെണ്വഴതിന ഇവററി൯വേര്, ഞെരിഞ്ഞിതിം ത്രിഫല 
ത്തോട്, ദ്വിനിശ മഞ്ഞളും മരമഞ്ഞഠാത്തൊലിയും. കുടചത പക് കുടകപ്പറാലവേ 
രിലെത്തെറലി. സപ്പപണ്ണും -ഏഴിലന്പാലവേര്തൊലി. അപാമാഗ്ഗ)--കടലാടിവേര്, 
നീലിനിടവടപ്പന്താകി, കടുകദരാഹണി, ശമ്യാകഷംകെന്നേവേര്തൊലി, പുഷ്കരം: 
വുഷ്ണ "മൂലവേര്, ൭ ടം൭ട റമറഞ്ചി, ഫത് ഗുമൂലംകാട്ടത്തിച്ചേര്, ദുരംലാഭം-കൊടി 
ത്തുറാവേര്. ഇവ ൨ പലംവീതം ൧൬ ഇട ഞ്ങഴിവെടളത്തില് കഷയംവച്ചു നാലെര 

. ന്നാക്കി പിഴിത്തെ റിച്ച്, ഭാര്ങ് ഗീ--ചെവതേക്കി൯വേര്, പഠഠടപാടക്കിഴങ്ങു്, 
ആഡകിം തുവരപരിപ്പ്, കുംഭംത്രികേംല്ക്കൊന്ന, നികുംഭം-നാഗദന്തിവേര്, 
വൃഷം _.ക്കു മുഭകു തിപ്പലി, രോഹിഷംടടഅടയ്ക്ക്കാമണിയന്വേര്, മൂവംപെരു 
ഒരുന വേര് ഭൂതീകം  വൃതിയുണത്തി പൃതവൃ ക്ഷം, ഭൂനിംബം-പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്, 
ശ്രേഡസി -െത്തിത്തിപ്പുലി, ശരിബാദ്വയം-നവനീണ്ടി, പാല് വള്ളി ഇവഠറഠിന് 
കിഴങ്ങകഠം മലയന്തീടടതാതിരിപ്പ,, കഞ്ചാവു” എന്നും അത്ഥമുണ്ടു്.) അഗ്നി_കൊട്ടേ 
വേലിക്കു ങ്ങ്, നിചുള.ംനീക്കടഷി൯വേര്, പൃവീദ്രവക്ങം_ചംണകനീര്, പാല്, 
െതരു , മൂത്രം ഇവം സപ്പിസ് നെയ് ഇടങ്ങഴി ൧-ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു 
സേവിക്ക ജ്വരം, ാപസ്തരം, മഹേദരം, ഭഗന്ദരം, ശോഫം, അസ്സ, കാമില 
പാണ്ഡു, ഗുന്മം, കാസം, ഗ്രഹപീഡകഠം ഇഖ ശമിക്കും, 

പഞ്ചശവ്യങ്ങളുടെ അളവു”. 

ഗോമമയാദ്ദ ഗുണം മൃത്രം മുത്രാദഷ്യഗുണം ൨1യഃ 
ദധി പഞ്ചഗുണം പ്രോക്തം സപ്ലി സ്യാത്തു ചതുര്ഗ്ഗൂണം 
ചംണക റി ഭശേം ൧, ഗേറമൃത്രം ഭാഗം ൨, പാല് ഭാഗം ൧൬, തൈരു” ഒ 

ഭാഗം ൧൧, നയ് ഭാഗം ൮, ഇങ്ങനെ. ഭാഗം കണക്കാക്കി നെയ് മുതലചയേവ: 
യോജ്പ്പിക്ക ൽ 

ര൪്൯. പഞ്ചഗവ ് യഘൃതം, (൨) 

മുസ്ധ്ൈലംഗ്നിവിളംഗയഷ്ണിരജനീമഞ്ജിഷ്ടപാഠാവചാ 
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ശഠാന്ധിരേ.ഫിണികാഫലത്രയവൃഷം മൃുദ്വീകഭാവീയുതെഃ 
ഗല്യേഷു പതിസാധിതം ഘൃതമിദം കാന്തിപ്രദം പുഷ്ണിദം 
പുത്രായുഷ്യകരം മഹാഗ്രഫഹഫരം ഭൂതാമയഘ്ം പരം നി 

മു വ്ലടമുനത്തങ്ങ, എലം--ഏലത്തനി, അഗ്നികെഃടടവേലിക്കിഴങ്ങു, വിള.ംഗട 

വിഴാലറിക്കാന്മു”, യഷ്ടി... ഏരടിമധുരം, രജഗിംവഠട്ടുമഞ്ഞെം, മഞ്ചിഷ്ടമഞ്ചട്ടി, 
പഠഠ൭-പാടത്താഭിക്കിഴങ്ങു”, ചവംംധയമയ്മു്, ശരണ്ഡിടഅത്തിത്തിപ്പലി. രേഃഹ 
ണിക കട്ടഷു ടുതാഹണി।, ഫലത്രയംത്രിഫലര് ത്താട്ട”, വൃഷ ംത്തടലോടകര്വരു;. 

മുദ്ധീകംമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, ദാവിടമരമഞ്ഞഠംത്തൊലി ഇവ കല്ക്കം, നെയ് മുത 

ലായ പഞ്ചഗവ്യങ്ങം ൪൮-ഠയോഗത്തി൯പ്രകാരം യോജിപ്പിച്ചു കാച്ചിയരിച്ചു സേ 

വിക്കം ഭഗ്രഫപീഡകഠം ശമിക്കും; കാന്തി പുഷ്ടി ആയുസ്സ് മുതലായവയുണ്ടാകുംം 

ക്ക 



നം! 

ബലാമൂലം--കുവത്തോട്ടിവേര് പലം ൧00 ദശമൂലം. 
രി, പയ്യുഴാന്ത , മുഞ്ഞ, ഒരില, മൂവില, 
വേ, ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ ൧൧ പ 

ഘൃതയോഗങ്ങറം ൧൧൦ 

൫0. സവാമയാന്തകം. 

ബലാമൂലശതം ഗ്രാഹ്യം ശതമൂലിശതം തഥാ 
ശതാവര്യാ ഗു ച്യാശ്ച ദ്രാക്ഷാ മധുകദാരു ച 
മാഷാശ്വഗന്ധാഞ്ചൈരണ്ഡം കലത്ഥം ബദരാ യവാഃ 
ഭൂപിലു വൈജയന്തി ച മധുശിഗ്ര പുനന്നവാ$ 

വരണം സിന്ദുവാരഞ്ച സോമഞ്ഞാക്കപ്രസാരണീ 
ഫഹിംസ്രാകലത്ഥവഫ്ഥിഞ്ച ഹപുഷാ ച ത്രിവൃദ്വചാ 
സൈരികഞ്ച മഹാവ്ൃക്ഷോ മോരടാളജ്ജൂനമേവ ച 
രാസ്ത്റാ കാല്പ്സബിജഞ്ച ഭദ്രാ ദാരു മഫാബലാ 
കരഞ്ജദപയകൈരണ്ഡാശുണ്ണീ ച തൃണപഞ്ചകം 
ഏഷാം പ്ലഥക് പഞ്ചപലം ജലേ ഖാരിചതൃഷ്സ്യേ 
അഷ്കഭാഗാവശിദ്റേ തു ഏയപ്രസ്ഥഞ്ച യോജയേത? 
തിലതൈലം ചതുഃപ്രസ്ഥം പ്രസ്ഥ:മരണ്ഡസംഭവം 
ദേവദാരുവ ചാകഷ്ടസരളം ചന്ദനം ത്ഥാ ) 
മാംസി രസ്ത്റാ ശതാഹ്വാ ച ശൈലേയാഗരുചോരകം 
കാകോളി ക്ഷീരകാകോളി ജീവകര്ഷഭകാവുഭൌ 
മേദാ ചൈവ മഹാമേദാ പത്തംഗം രക്തചന്ദനം 
മധുകോശിരമഞ്ജിഷ്യാ$ കരന്തി വ്യാഫ്ചനഖം തഥാ 
ത്രിഗന്ധാ ന്ധഗപൃഷ്ടഞ്ച തഗരം പത്മകം തഥാ 
തുരംഗഗന്ധാ മഞ്ജിഷ്യാം ഹിംഗു സാഭഞ്ജനം തഥാ 
ക്യു മധുകലോദ്ധ്റഞ്ച വിളംഗഥം സജ്ജഗുല്ഗുലു 
വുഷാം നിഷ്ടുംപ്പഥക"പിഷ്ട്വാ ശനൈര്മുദ്വഗ്നിനാപചേത? 
കൃഡാപരിസ്രരതം സമൃഗ് സ്വനഗുഘഏം നിധാപയേത" 
നസ്യ പാനേ ത്ഥാഭ്യംഗേ വസ്താവേതത്തു പൂജിതം 
ആഡ്യവാതേ ശിര്ഃകമ്വേ ഖളായേ ഖഞ്ജസഫ്യകേ 
മന്യാസ്ത്രംഭേ ഹനുസ്ത്ം ഭേ ഗ്രീവാസ്സംഭേ ച ജിഹ്വകേ 
തൃക്ഷേപകേ ശിരോരോഗേ പക്ഷാഘാതേ ൧്ര്ദ്ദിതേ തഥാ 
ഉരുസ്ത്രംഭേ കരസ്തംഭേ ത്ഥഥാ ശ്വാസബചാസകേ 

, യോനിശുൂലേ വസ്സിശുലേ ഹൃുച്ശൂലേ ച തഥൈവ ച 
കക്ഷിശുലേ പാശ്വശൂലേ കണ്ുശൂലേ വിശേഷതഃ 
വിംശതിം ശ്രേഷ്ഠരോഗേഷു അശിതിം വാതരോഗകേ 
ചത്വാരിംശച്ച പിത്തേഷു സവരോഗാന് ജയേദിദം 
സവേജ്വരക്ഷയോന്മാദശ്വാസാപസ്താരപംപമജിത" 
സവാമയാന്തകം നാമ സിംഹഃ ക്ഷുദ്രമൃഗാനിവ 

്രവള.ം, കുമ്പി, പതി 
ചെവവഴുതിന, വെ€ംവഴുതിന ഇവഠററിൽ 

ലംവീതംം ശതവേരിക്കിഴങ്ങു*, ഗുഭൃചി._.ചിറഠ 



ച്൧൮൮ സഹസ്രയോഗം 

മൃത”. ദ്രാക്ഷംടമുന്തിരി അാപ്പഴം, മധുകം.-.ഇരട്ടിമധുരം, ദാരും--ദേവതാരം, മ 
ഷാംഎറുന്ന്, അശ്വഗന്ധം അമുക്കുരം, ഏരണ്ഡംംത്വണക്കിന്വേര്., കുലത്ഥം- 
ടേപഴമുതിര ബദരം.ലന്തക്കുരു. യവംടയവധാന്യം. ഭപീലു-നിലനാരകം.ം. 
വൈജയന്തിടമുഞ്ഞവേര്. മധുശിഗ്ര.ംപുനര്മ്മുരിങങവേര്, പുനന്നവം-തമിഴാമ 
വേര്ം വരണംംനീര്മാത&ത്തൊലി, സിന്ദുവാരം-കരിനൊച്ചിവേര്. സോമം. 
സോമലരീം അക്കം-ഫരുക്കി ൯൭൨൪. പ്രസാരണിവേര്. ഹിംസ്രംടമാഞ്ചിം കു. 
ലത്ഥം.മുതിര, വഹ്നിം കൊടുദവലിക്കിഴങ്ങു”ം ഹപുഷം-അടയ്ക്കുമേണിയന്വേര്.. 
ത്രിവൃൂ ത്ത് -ത്രികോല് പക്കൊന്ന. വഥ്ടവയമ്പു”ം സൈരീയകംടകരിംക്ഠിഞ്ഞി 
വേരു”, മഹാവൃക്ഷം കൊന്നവേര്ത്തൊലി, മോരട _.ചെരുംകുരുമ്ലവേരു“ം അ 
൪ജ്ജനം.നീര്മരുതിന്വേര്തൊലി. രാസ്റ്റംചിററരത്തം കരര്പ്പാസബീജം.പര 
ത്തിക്കുരു, ഭദ്രദാരു--മരമഞ്ഞ:ത്തൊലി. മഹബലം-തആനക്കവന്തേടടിവേര്. കു. 
രഞ്ചുദ്വയംട-പുക്കിന് തൊലിയും ആവില്തൊലിയും. ഏരണ്ഡംടതആധവദ്ണക്കിന്വേള്ം 
ശുണ്ണിടചുക്ക്. തണപഞ്ചകംടഅരമവേര്, വരിനെല്പി൯വേര്, കരിമ്പിന്.വേര, ദര്ഭ 
വേര, ആറവ൨ദ൪ര്ഭ3വ൦ഠ ഇവ ഒരോന്നും ൫ പലംവീതം. ഖാരിച്ചത്യലേ 

ഴ്ിഒ ൨൪ ഇടക്കഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ച ൩൨. ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു 
. ഇടങ്ങഴി പശുവി൯നെയ്യം നാലിടങ്ങഴി നല്ലെണ്ണയും ഇടങ്ങഴി ആണവക്കെണ്ണയും. 
ചേത്തു ദേവദാരുംദേവതാരം., വചാംവയമ്പു”: കുവ്ു;ം--വെള്ളക്കൊടടം. ക്ചര൭: 

ഉം, ചന്ദനം, മാഞ്ചിം രസ്ത്റോടചിഠറരത്ത. ശതാഹവപടശതകപ്പ. ൦ ശെലേയംടക: 

ന്മദം. അഗരു_അഅകില്ം പചേരകം-കച്ചോലം. കാകോളി ക്ഷീരകാകേളി 
(അമുക്കുരം ഇരടി പകരം) ജീവകം ഇടവകം പ്രകരം പാല് മുതക്കി൯ കിഴങ്ങു ഇര 

ടി) മേദ മഹാമേദ (്രതവേരിക്കിഴങ്ങു ഇരട്ടി പകരം പത്തംഗം ചപ്പങ്ങം: രക്ത. 

ചന്ദനം. മധുഷംേ ഇരട്ടിമധുരം, ശീ റംടരാമച്ചം. മഞ്ജിഷ്ഠം-മഞ്ചട്ടിം കെ 

ക് 

ന്തി അരേണ്ടഷം. വ്യഘനഖംട-പുലിച്ചുവടിവേരു”. ത്രിഗന്ധം--ഏലം ഇലവര്൪ 

ങ്ഗം പച്ചില. നാഗപൃഷ്ുംടനാഠ ല്പ്രവു് തകരം. പത്മകംടപതിമുകം. തുരം 

ഗഗന്ധ-അമുക്ടരം. മഞ്ജിഷ്ഠടമഞ്ചടി. ഹിംഗും.കായം. സെരടഞ്ചജനംടമുരി 

ജേവേോര്ം.ത്താലി, കുഷ്ഠം വെള്ളക്കൊട്ടം. മധൂകം ഇരട്ടിമധുരം. ലോഭ്ധ്റം 

പാച്ചയോഠറിത്തൊലി. വിക.ംഗം.വിഴാലരിക്കാമ്പു”. സര്ജ്ജം-ടചെഞ്ചല്യം: ഗുല്ഗുലു 

ഇവ. നിഷ്ടംഒരുകഴഞ്ചുവീതം അരച്ചുചേത്തു മൃദ്വഗ്നിയില് പീാകംചെയഷ്ട ല്ല. 

പോലെ അരിച്ചു തൊട്ടുരിയംടാതെ നസ്യം, പഠനം, അഭ്യംഗം വസ്തി ഇവയ്യ്ു അനു 

സരിച്ചു പാകത്തില് എടുത്തു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാല് ആഷ്യവാതം തുടങ്ങി 

ശ്ലോകത്തില് പ യുന്ന വരതവ്യധികഠം, പിത്തജങ്ങളുംയ രോഗങ്ങഥം, കഫപ്രധാന 

മായ രോഗഥഗങ്ങഠം ഇവ ശമിക്കും. 

൫൧. മോദകത്വഗാദി 
നി 

മോദകത്വക്” ബലാ ട്ടുകാ താലനിഗ്ുണ്ഡികാ ജപ 

വിപചേത് പാദശിഷ്ടേന തേന പ്രസ്ഥം ഘൃതാത് പചേത് 

കുഹജ്യാശ്ച പേ പുഷ്ട്ാദ്രസേന പയസായുതം 

അശ്വഗന്ധാ വരീകൃഷ്ണാ മുദ്വികാ യഷ്ലിചന്ദനൈഃ 

സിതാതുട്യദ്രിജയുതെഃ കല്ലൈരേതൈശ്ച സാധിതം 

അസ്ഗ്ദരം നിഫസ്പ്യാത്തദസ്ഥിസ്രാവഞ്ച ദാരുണം. 

മോദകത്പക്കരിങ്കരേത്തെലി. (ഇതിനു ഞതററത്തൊലി എന്നമ്മ അത്ഥം 

സ്വീകായുവും അനുഭവവുമാകുന്നു.) ബലംകുവര്ന്തേട്ടിവേര്. ടൃകാപലകപയ്യാനി 

വേര്. (താര്താവല് വേര് എന്നര്ത്ഥവ്യം സ്വീകായ്യതയുണ്ടു് . കാട്ട പിച്ചിവേരും 

അസ്ഥി സ്ര൦വാദികലംക്കു കൈകന്ടെതാണ”. 
ആ മാതിരിയിലും പ 

ല് വ്യരഖ്യൊനിച്ചിടടളതിനലും ഭദേശഭേദമനുസരിച്ചും പരേയയ്യുട്ടത്താം സ്വീക 

യ്യൃതയും ഫലവും ഒംരോന്നിനുമുള്ളതാകുന്നു.) ജപാചചെവ്വരുത്തിവേര്. താലംഷക: 

ഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളി 



ച് 

ഘൃതയോഗകങ്ങറം ൧൧൯ 

രിയ്ധനവേ&, നിശ സ്ധി കരി നൊ ച്ചിവേര്. ഇവ ൩-പലംവീതം. ൧൩൬ തുട 

ഞ്ജഴി വെമുളുത്തില് ചഷായംവച്ചു ര് ഇട ങ്ങഴിയാക്കി അരിച്ചു ഇട ഞ്ങഴി നെയ്യും കുഫ 

ളിം.തെങ്ങിന്പൃക്കല. ജപാവുഷ്ടുംടചെമ്പരുത്തില്പുവു. ഇവററിന്നീരും പാലും 

. നെയ്യ സമം. അശ്വഗന്ധം മുക്കും തുകംശ്രവന്തൃവ്. കഷ്ക്ലം-തിപ്പലി. മൂദ്വി 

കുച.മുന്തിരി അാപ്പഴം. യഷ്ടി- ഫുരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം, സിതം-പഞ്ചസരേ. തുടി ഏല 

ത്തരി. അഭ്രിജം കാവിമണ്ണ് കന്മദവും ത്തഷഠം.) ഇവ കല്ല്രചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു 
സേവിക്ക. രക്തസ്രാവവും അസ്ഥിസ്റ്രാവവും ശമ'ക്കും. 

൭൨. അമൃതപ്രാശഘൃതം 

ജീവനീയോ ഗണ ശ്ണ്ണീ വരീ വിരാ പനന്നവാ 
ബലാ ഭാര്ങഃഗി സ്വഗുഫ്ൃദ്ധിഷഡീതാമലകീകണാഃ 
ശൃാഗാടകം പയസ്യ്യാ ൨ പഞ്ചമൂലം ച യപ്പഫു 

ദ്രാക്ഷാ .ക്ഷോളാദി വ ഫലം മധുരസ്സ്ിശ്ധബ്ബംഹണം 

തൈഃ പചേത* സപ്പ്യിഷഃ പ്രസ്ഥം കഷാംശൈഃ ശ്രക്ഷ്ല- 
ക്ഷീരധാത്രീ വിധാരീക്ഷുച്ലാഗമാംസരസാന്വിതം(കല്ലം[തൈഃ 
പ്രസ്ഥാദ്ധം മധുനഃ ശിതേ ശക്കരാഭദ്ധതുലാരജഃ 
പലാദ്ധകഞ്ച മരിചത്വഗേലാപത്രകേസരം 
പ്രക്ഷിപ്പ്യ ലൂകി തസ്ത്ാദ്* ലിഫ്യാന്മാത്രാം യഥാബലം 
അമൂതപ്രാശമിത്യേതന്നരാണാമമൃതം ഘൃതം 
സുധാസമരസം പ്രാശ്യം ക്ഷിരമാംസരസാശിനാ 
നഷ്ട ശ്രക്ലക്ഷതക്ഷീണദുര്ബലവ്യാധികര്ശിതാ൯ 
സ്ര്രീപ്രസക്താ൯ കൃശാന് വള്സ്റസ്വരഹീനാംശ്ച ബ്ലംഫയേത 
കാസഫിധ്മാജ്വരശ്വാസദാഹത്ൃഷ്ണാസ്രപിത്തനുത് 
പുത്രദം ഛട്ടിമൂര്്ഛാഹൃദ്യോനിമൂത്രാമയാപഹം 

ജീവനിയഗണം -അടപൊതിയന്കിഴങ്ങു”, കാകോളി ക്ഷീരകാകോളി (അമു 
ക്രരം ഇരട്ട' പകരം മേട മഹഠമേദ (ഇരടി ശതാവരിക്കിഴങ്ങു പകരം) കാട്ടഴുന്നിന് 
വേര്, കാട്ടപയാഠി൯൪൨ ൪, യീവകം ഇടവകം (ഇരടി പാല് മുതക്കിന്കിഴങ്ങുപകരം) 
ഇരട്ടിമധുരം, ശുച്ലിടചുക്ക”ം വരീടശത്വവേരിക്കിഴങ്ങു”ം വീര-കോവ.ക്കിഴങ്ങു”, 
പ്ുനന്നവ-തമിഴാമവേരും ബല.കവന്തോട വേര്. ഭാര്ങ! കെ വതേക്കി൯വേര്, 
സ്വഗുഫ്ട-നായ്മ്രു നവേര്, ജൂദി ചെറിയ കാട്ടമുതിരം ഷഡിടകച്ചേംലം. താമലകി 
ടകീഴാനെല്ലിറേള്ം കണടടതിപ്പലി. തൃംഗാടകംട.വല് വട്ടക്കിഴങ്ങു”. പയസ്യം-അട 
പെഴ്ത'യന്കിഴങ്ങ് ലഷഘുപങ്ഞാമുലം--ഓരിലവേര്, മുവില.വേര്, ചെവവഴുതിന 
വേര്, വെഠംവഴുതിനവേര്. ഞെരിഞ്ഞില്, ദ്രാക്ഷടമുന്തിരിങ്ങ, തേങ്ങ, മലയുക 
പഴം, ഈന്തപ്പഴം മുതലായ മധുരസ്റ്റിഗ് ദ്ധബ്ബംഗണഹലങ്ങഥം. ഇവ ൩ കഴഞ്മൂപീ 
തം നപ്പപേഠലെ [ രല കല്ല ചേത്തു (ഇവ കഷായം ഒവ്ഛും പാകംചെയ്യുാവണ്ടു”.) 

നെയ്യു” ഇടങ്ങഴി ൧ പഠല്, പച്ചനെലിക്കാനീര, പ മുനക്ക ൯വീത് ആട്ടിന് ച ൫ കില് ഴു ് മാംസരസം ഇവ ഇടങ്ങഴി വിതം ചേത്ത്ു കാച്ചിയരിച്ച തണുത്തറന് ഇരുനാഴി തേനും 
൫൦ പലം പഞ്ചസറനയും, കുരുമുളക്, ഇലവര് 
ജവ അര പലംവീതം നല്ലപോലെ ചൂ ി റു നി 88] 
വക്കം ഇതിനു അതുത പഠശമെന്നു പേര്, 
ഗിക്കണം. ക്ഷിണശുകൂന്മാ രയും, 

ങഗം, ഏലത്തരി. പച്ചില, ണാഗ്പു 
ചു അതും പനയ്യിനച്ചേത്തു കടഞ്ഞുസേ 

സേവിക്കുന്നകലം പാലം സൂപ്പും ഉപയോ 
ഉറനക്ഷനം ഉ൭&വ റയും ബഥ ഹീനന്മരയും മറവു . രോഗങ്ങളംല് ചടച്ചവദരയും മൈഥുനംനിമിത്തം ക്ഷീണിച്ചവരേയുംമഠവം പോഷി 



൧൨൭ സഹസ്രയോഗം 

പ്പിക്കും. കാസം, ഇക്കിഠം, വരം, വലിവു“, സവംംഗസന്തപേം, രക്തപിത്തം മുതല യ രോഗങ്ങധം, ഛമര്ട്ടി, മൂര്ഛ, ഹഃദ്രാഗം യോനിരോഗം മൃത്രാശയബന്ധി യായ രോഗങ്ങറം ഇവയേയും ശമിപ്പിക്കും, പുത്രേ ഘം ദനപ്രദവുമാകുന്നും റു 
൫൩. ശ്വദംഷ്ണാദിഘൃതം 

ശ്വദംഷ്ലരോശിരമഞ്ജിഷ്ഠാ ബലാ കാഷ്ടരയ്യയകത്ത്യണം, 
ദദമൂലം പ്ല ഥകിപള്ണ്ിം പലാശര്ഷഭകൌ സ്ഥിരാ 
പാലികാനി പചേത്തേഷാം രസേക്ഷീരചതരര്ഗണേ 
കല്ല? സ്വഗുഫ്ലാജിവന്തീമേദര്ഷഭകജീവടൈഃ 
ശതാവര്യദ്ധിമൃുദ്വികാശക്കരാശ്രാവണീലവിസൈഃ 
പ്രസ്ഥഃ സിദ്ധോ ഘൃതാദവാതപിത്തഹ്ൃദ്രോഗശുലനുത" 
മുതക്ൃരരുപ്പമേഹാരശഃകാസശോഷജ്വരാപഫഃ 
ധനുസ്ര്രിമദ്യഭാരാഭ്വഖിന്നാനാം ബലമാംസദഃ 

ശ്വദംഫ്ലൂടടഞ്ഞെരിഞ്ഞില്ം ഉശീരംടരാമമ്ൃം, മഞ്ജിഷ്ടു-മഞ്ചടി: ബലം 
കവര്ന്താടിവേരു”. കാഷ്ടയ്യം-കുമിഴിന് വേര്. കര്ത്ത ണം കര്ത്ത ണപ്പ “ം ദര്ഭ 
മൂലം-3൪വേ൪. പ്ൃഥക പഠ്സ്റ്റിടമൂവിലവേരു'ം പലാശംപ്പാശിന് തൊലി, തുട 
വകം (പകരം പാല് മുരക്കിന് കിഴങ്ങു ) സ്ഥിരകമനിലദറര് ഇവ ദരു പലംവീതം 
൧൧ ഇടങ്ങഴി വള്ളത്തില് കഷയംവച്ചു നാലിലെണന്നക്കി അതില് രണ്ടേമു 
൧൭൧0ല്... നാഴി പാലും ഇട ഞ്ങഴി നെയ്യുംചേത്തു സ്വഗുഫ്  നയ്ക്രുണവേര്ം ജീവ 
ന്തിട-അട പൊതിയന്കിഴങ്ങു്. മേദ (പകരം ശത്വരിക്കിഴങ്ങു”) ജീവകം ഇട 
വകം. (പകരം പ.0ല്മുക്കിന്കിഴങ്ങിരട്ടി) ശതാവരിക്കിഴങ്ങു. ജട്ഥിടചെറിയ 
കാട്ടമുതിര, മുദപീകംടടമുന്തിറിങ്ങാപ്പഴം, പഞ്ചസാര, ശ്രാവണികഠം രണ്ടും, വി 
സം.ടതരമരവളയം ഇവ കല് ംചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു നോവിക്കം വതേം, പി 
ത്തം, ഹൃദ്രോഗം, ശ്രുല ഇവയും മൂതൂരകൃല്ലറം, മൂത്ര മൊഴിവു്, അര്ശസ്, കാസം 
ക്ഷയം, മ:പരം ഇവയെയും ശമിപ്പിക്കും. ആയസം. സ്റ്രീസേവ, മദ്യപംനം, വഴിനട 
ത്ത ഇറ കൊണ്ടു കഷീണിച്ചവക്കം ബലവും ലുഷ്ടിയും വരുത്തുന്നതാകുന്നു. 

൫൫. മധുകാദിഫൃതം 

രി ി മധുകാഡ്ട് പലദ്രാക്ഷാപ്രസ്ഥക്വാഥേ പചേദ് ഘൃതം 
പിപ്പല്യഷപലൈഃ കല്ല? പ്രസ്ഥം സിദ്ധോ ച ശീതളേ 
പൃഥഗവ്യ പലം ക്ഷൌദ്രശക്കരാഭ്യാം വിമിത്രയേത" 

സമസക്തു ക്ഷതക്ഷിണരക്തഗുന്മേഷു തദ്ധിതം 

മധുകംട-ഇനടിമധുനംം അഘ്യപലം പലം ൮. ദ്രംക്ഷാപ്രസ്ഥം -മുന്തിര് ങ്ങാപ്പ ര 

ഴം പലം ൧2൦ ൨൪ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാല'ഘലന്നേക്കി ഇട 
ഞ്ങഴി പശുവിന്നെയ്യും ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു തണുത്താല് ഇരുനാഴി തേന്നം ൮ പ 
ലം പഞ്ചസറരയുംചേത്തു കടഞ്ഞു, സമസക തൂടസമം മലര്പ്പ്യൊടിയുംചേത്തു സേ 
വിക്കം മുരഃക്ഷത ത്തിനും ക്ഷീണിച്ചവനും രക്തഗുന്മത്തിനും ഇതു ഫിതമാകുന്നും 

൫൫. , നാഗബലാഘൃതം 

പാദശേഷം ജലദ്രോണേ പചേന്നാഗഥബലാ തുലാം 

തേന ക്വാഥേന തുല്യാംശം ഘൃതം ക്ഷീരഞ്ച സാധയേത?” 
പലാദ്ധകൈശ്ചാതിബലാബലായ്ടിപുനന്നവൈഃ 



"ശ്യ ക്സ് 

പിച് 

ഘൃതയോഗങ്ങറം ൧൨൧ 

പ്രപുണ്ഡരികകാഷ്ടയപ്രിയാളകപികചമുൂഭി॥ 
അശ്വഗന്ധാസിതാഭീരുമേദായുഗ”മത്രികണ്ടകൈ 
കാകോളി ക്ഷീരകാകോളി ക്ഷീരത്തക്ലാദ്വിജീരകൈഃ 
മുണാളവിസഖജ്ജുരശൃഗാടകകശേരുകൈഃ 

ഏതന്നാ ഗബലാസപ്ല! രക്തപിത്തക്ഷതക്ഷയാന്൯ 

ജയേത്ത,ഡഭൂമദാഹാംശ്ച ബലപുഷ്ഠികരം പരം 
വണ്ണ ചമോജസ്യമായുഷ്യം വചീചലിതനാശനം 

ഉപയുജ്യ ച ഷണ്മാസാന് വൃദ്ധോപി തരുണായതേ 

നഗേബലടത്തനക്കുവന്തോട്ടി ഉരരകം) പലം ൧00. പതിനാഠിടങ്ങഴി വെള്ള 
ത്തില് കഷയംവൂ നാലിട അ്അഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു (ത്രതില് നാലിടങ്ങഴിവീ 
തം നെയ്യും പാലുംചേത്തു)അതിബലം-ആനക്കുവന്തോട്ടിവേര്, ബലട-കവന്തോട്ടിവേര് 
യഷ്യി ഇരട്ടിമധുരം. പുനന്നവംടതമിഴാമവേരു”. പ്രപുന്ധരീകംടപുണ്ഡരീകക്കരി 
വിന്വേരു*. കാഷ്ടയ്യും_കുമിഴിന്വേരു”. പ്രിയളം.മുറംമരത്തി൯വേര്തൊലി. ക 
പികച്ശ്ര-.നായ്യ്രുണവേരു*ം അശ്വഗന്ധ -അമുക്കരം.സിത_.പഞ്ചസദേ, അഭീരു.. 
ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. മേദായുഗ്മംമേദ, മഹാമേദ (പകരം ശതാവരിക്കിഴങ്ങു 
ഇരട്ടി) ത്രികണ്ടകം--ഞെരിഞ്ഞില്, കാകോളി ക്ഷീരകം കേളി (പകരം അമുക്കുരം 
ഇരട്ടി) ക്ഷീരശുക്ട പാല് മുതക്കി൯ കിഴങ്ങു. വിസംതാമരവളയം. ഖര്രജ്യരം ഇനു 
ത്തപ്പഴംം തൂംഗാടകംട.വല് വടക്കിഴങ്ങു്. കശേരുകംടകുഴിമുത്തത്ട ഇവ അരപ്പു 
ലംവീതം അരച്ചു കല്ക്കംചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. രക്തപിത്തം, ഉരുക്ഷ 
തം, ക്ഷയം, നണ്ണ്ഠീരദാഹം, തലച്ചുററല് ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും ബലം, വൃഷ്ടി, നിറം. 
ഓജസ്സ്, ആയു . ” ഇവയുണ്ടാഷം, ശരിയായി ൬ മാസം സേവിച്ചാല് വൃഭ്ധനായാ 
ലും താരുണൃവാനായി ഭവിക്കും. 

൭൫൬. മാം സസപ്പ്പിസ്സ് 

സാധാരണാമിഷതുലാം തോയദ്രോണദ്വയേ പചേത 
തേനാഷ്ടുഭാഗശേഷേണ ജീവനീയൈഃ പലോന്മിതൈഃ 
സാധയേത് സപ്പ്പിഷഃ പ്രസ്ഥം വാതപിത്താമയാപഹം 
മാംസസര്പ്പ്ിരിദം പതം യുക്തം മാംസരസേന വാ 
കാസശ്വാസസ്വരഭ്ൂംശശോഷഹൃത്പാര്ശ്വശ്രുലജിത 

സാധാരണ മാംസം (ആട്ടുമംംസം മുതലായതു) ൧00 പലം. ൩൨ ഓടഞ്ങഴിവെ 
തളത്തില് കഷായംവച്ചുര് ഇടങ്ങഴ്യാക്കി പിഴിഞ്ഞ രിച്ചു ജീവനീയഗഥണംംഅട 
പൊതിയന്കിഴങ്ങു”. കാകോളികഠം (അമുക്കരം ഇരട്ടി പകരം മേദ മഹാമേദ ശ 
താവരിക്കിഴങ്ങെ ഈട്ടി പകരം) കാടടഴു ന്നിന്വേര്, കാട്ടപയറഠിന്വേര്, ജീവകം ഇ 
ടവകം (പകരം മുതക്കിന്കിഴങ്ങിരട്ടി) ഏരടിമധുരം ഇവ പലം ൧ വീതം അരച്ചു 
കതി ക്കം ചേത ഇടങ്ങഴി നെയ്യ കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്ക. വാതപിത്തജ ങ്ങളായ 
രോഗഞ്ങളേയയം, കാസം, ശ്വറസം, സ്വഭൂംശം, ക്ഷയം, ഫൃദയം പാംര്ശ്വഭാഗങ്ങഥം ഇര ഭാഗങ്ങളിലെ വേദന ഇവയേയും ശമിപ്പിക്കും. 

൫൭. ഗോപാത്മജാതിഘൃതം 

ഗോപാത്മജാകമലചന്ദനസേവ്യകഷ്ട_ 
ക്ഷീരിദ്മാംകരവി സോല്ലലകമ്ദമിശ്രം 



൧൨൨. സഹസ്രയോഗം 

ദൂവ്യാരസേ ജയതി സാധിതമാജ്യമാശ്ത 
ക്ഷീരേണ സാദ്ധാമിഫ സവവിസ്പ്ലുമുഗ്രം 

ഗോപാത്മേജാ..നവീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. കമലം--താമരവളയം, ചന്ദനം, സേവ്യക- 
രമേച്പം. കുഷ്ഠംടവെമളക്കാട്ടം. കഷീരിദ്ദൂമാംകരംചനാച്ചമേരമൊട്ട്, വിസം൭ തമേര. 
യല്പിം ഉല്ലലകന്ദംടചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങു ഇവ കല്ലക്രേചത്തു നെയ്യും ഇരട്ടി പശുവി 
ന്പാലും നാലിരടി കവകപ്പുപ്പി൯നീരും ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കും ഏല്ലാ വി 
സഭപ്പ അളം പത്മകണ്ടകം താമരമുളൂമു) മുതലായവയും ശമിക്കും. 

൫൮. ത്രിഫലാദി ഘൃതം 

ത്രിഫലാഷ്പലം ക്വാഥ ൮0 പാദശേഷം ജലാഡ്ഥകേ 
തേന തുദൃപയസ്യലേനത്രിഫലാപലകല്പുവാന് 
അദാപ്രസ്ഥോ ഘൃതാത്സിദ്ധഃ സിതയാ മാക്ഷികേണ വാ 
യൂക്തം പിബേത്തത്തിമിരി തദ്യക്തം വാ വരാരസം 

ത്രിഫലഷ്ടേപലംത്രിഫലക്തോട്ട പലം ൮൮, നാലിടങ്ങഴി വെമ്ളമത്തില് കഷ 
യവേച്ചു ഇടങ്ങഴിയാക്കി ഇടങ്ങഴി പാല്യം ഇരുന൦ഴി നെയ്യുംചേത്തു ഒരുപലം 
ത്രിഫലയത്തോടും കല്ക്കം ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ച തേനും പഞ്ചസരരയുംക്രട്ടി കടത്ത്തു 
ത്രിഫലക്കഷായത്തിലോം, തനിയേയേം സേവിക്ക, തിമിരരോഗം ശമിക്കും. ' 

നെ, വിരേചനഘ, തം 

ക്വാഥേന കല്ലേഛന വിരേചനാനാം 
സല്പ്രിശശൃതം സ്നുക്പയസാ സമേതം 
വിരേകയോഗാത് സകലോദരാണി 
പ്രണാശയേഠ* ജ്യോതിരിവാന്ധകാരം 
നികംഭകുംഭത്രിഫലാഗവാക്ഷി- 
സ്നുക്ശംഖിനീിനിലിനിതില്പകാനി 
ശമ്യാകുകമ്പില്പകഹേമമുശ്ധാ 

ഷി 
ദുശ്ധഞ്ച മൃത്രഞ്ച വിരേചനാനി 

വിരേചനങ്ങളഠായ നികുംഭാദിഗണത്തിലെ -- നികുംഭം--നാഗടന്തിവേര്, കും: 
ഒം--ത്രികോല്പക്കൊന്ന, ത്രിഫലത്തോട്, ഗവാക്ഷീടക വെള്ളരി. സ്നുക്കള്ജി.. 

ശംതിനിടശാഖയെപഷ്്യവേര്. നീലിനികടവട്ടപ്പന്താഭി. തില്വകംടകമ്മട്ടി. ശമ, കം: 
കൊൌൊന്നവേര്തെറലി, കമ്ചില്പകംകമ്പിപ്പാലത്തൊലിം ഹേമദുഗ്ഭധ--ഹൃരുമക്കള്ളി, 
ഇവ കഷായവേഖ്വ ഇവതന്നെ കല്ക്കം ചത്തു പഠലം ഗോമൂത്രവും കടള്ളിപ്പാമും 

നെയ്യുംചേത്തു കച്ചി അരിച്ചു സേവിച്ചാല് മലശോധന വന്നു മദഹാദരം മുതലായ 

രോഗങ്ങം ശമിക്കും. ര് 

൬൦ നാളികേരഘൃതം 

കേരീസനുക്പയസാ യുക്തം സക്ഷീരം സാധിതം ഘൃതം 
ത്രായന്തിസ്വരസേ സമൃഗ്ശോഫഗുന്മോദരാപഫം 

ത്രായന്തീ സ്വരസേംബ്രഹ്മിനീരില്. കേരീസ് നക് പയസ്സ് തേങ്ങാപ്പാലും കു. 

കളിപ്പുറലും സക്ഷീരം--പത്ുവിന് പാലുക്രേട്ടി നെയ്കച്ചിയതരില്ല സേവിച്ചാല് 

ക്കം, ഗുന്മം, മഹോദരം ഇവ ശമിക്കം. 



ഘൃതയോഗങ്ങറം പ് ൨.൨൩... 

൬൧. നൊങ്ങണാദിഘതം (സുഖപ്പസവത്തിന്ന്) 

നൊങ്ങണനപുല്ലഴിഞ്ഞാക്രമുകപൊഴിലിളന്തെങ്ങുവേരജ്ത്വടാഖ്യ 

ലക്ഷ്കീതാളീ ബലോപോദകയുമിവയിളന്തോലമീഷാം രസേഷു 

കൊത്തമ്പാലിവരായവാനിമധുകം സിന്ധൃത്ഭവം മത്ഞെളും 

കല്ക്കീകൃത്യ പചേത സപ്പ്യിരധുനാ ഗഭേ സുഖം ജായതേ 

നൊ്ങണംപവല്ല് ഉഴിഞ്ഞ, കവുത്ങിന്െറയും തെങ്ങിഖന്റയും ഇളയവേർ, . 

അയത്ധട കീഴാനെല്ലി. ലക്ഷ്ക്രീതാജി തിരുതാളി. ബലടംകുവന്തോടി യില. ഉപേ 

ദകടംവശഭച്ചീര. ഇവഠറി൯ നീരില് നെയ്യും കെൌഴത്തയ്വംലയരി, വൌരതൂരഫലത്തോ 

ടഃ, യവംനിം-ജീരകം. മധുകംടഈട്ടിമധുരം. സിന്ധൃത്ഭ വം ഇന്തുപ്പ്. മഞ്ഞഠം 

ഇവ കല്ക്കമാക്കിചേത്തു കാച്ചിയരിച്ട് സവിക്കം തടസ്സംകൂടഠതെ സുഖമായി ഗഭി 

ണി പ്രസവിക്കും. ഗര്ഭം മുറി വളരാന് നന്ന്. ആഹാരംപോലെ ഗണിക്കണം: 

൬൨. തെങ്ങി൯പൃക്കലാദിഘൃതം 

തെങ്ങിന് പൃക്കുലമോദകത്തൊലിവൃഷംവെഞ്ചെവരുത്തി ൫9 വേ 

രത്തിത്തോലമുൃതും വരി മധുകവും നിഷ്ടരവാഥ്യ നെയ് പാലുമായ് 

നാല്ലാമുന്തിരിവേധി ചന്ദനമുഴുന്നേലാഗ്നിയും കന്മദം 
കന്നാരത്തൊട യഷഫ്ടിമുദഗമിതി നെയ” സ്വേവിക്ക രക്തസ്രരത. 

തെങ്ങിന്൯ചൂക്കല, ഞാഠത്തൊലി, ആടലേടേകവേരു , വെണ്ച്ചെ് രുത്തി 

വേരു", അത്തിത്തൊലി, ചിറഠമൃതു്, ശതവേരിക്കിഴങ്ങു”, ഇരട്ടിമധുരം ഇവ കഷാ 
യംവച്ചു' അതില് നെയ്യം സമം പാലുംചേത്തു നാല്ലാമരമൊട്ട്, മന്തിരിങ്ങപ്പഴം 

സഹസ്പവധി, ചന്ദം, ഉഴുന്നു", ഏലത്തരി, കൊടു ഃവലിക്കിഴങ്ങു് (ശുഭ്ധി,! കുന്മ 
ദം, കന്നരം, അതിമധുരം, ചെപപയ് ഇവ കൽക്കംചേത്തു കാച്ചിയരച്ചു സേ 
വിക്കം രക്തസ്രാവം (യ സ്ൃഗ് ദരം) തീര്ച്ചയായും ശമിക്കും. രക്തപിത്തവികാര . 
ങ്ങഠാക്കം അസ്ഥിസ്ര്രാവത്തിനും നന്നും 

൬൨൩. പുങ്കി൯തോലാദിഘൃതം. 

പൃജ്മിനന്െറതൊലിയും നല്ല പുളിയ ര'ലയൊലപ്പുമായ് 

ചതപ്പിട്ട പിഴിഞ്ഞുള്ള നീരു നാഴി എ-ത്തതില് 
നാഴി നെയ്യം കലത്തിട്ടു ജാതിക്കാ ജാതിചത്തിരി 
വിടയം മോദകം നല്ല കറപ്പും ഭൂഗ്വവും തഥാ 
കലിം ഗകവുമിച്ചയൊന്ന കലം ചേത്തു കാച്ചിയാല് 
നത്തയ്യയാമാം സവുംചേത്ത് പാകമാക്കിയരി പൃഥ 
സേവിച്ചാലതിസാരങ്ങഠം രക്തശിതക്ക-പകഠം 
ഗ്രഫണീരോഗവുംതീരും മൂലരോഗവുമപ്പ്യെഴേ. 

പുങ്കിന്തൊലി, പുളിയാരില ഇവഠറിന്നീ൪ നാഴി വീതം. നെയ്യ” നാഴി ശു*- 
ജാതിക്കാ, ജാതിപത്തിരി, അതിവിടയം, അയമോദകം, കവപ്പു്, ഗ്നൂ, കടകപ്പൂഃ 
ലയരി, നഷ്ഡന്തൂ്ാമാംസം ഇവചേത്്തു കച്ചിയതിച്ചു സേവിക്ക, ഗ്രഹണി, അതി 
സാരം, അശസ്സ്സ് മുതലായവ ശമിക്കും, 

നര്. അഗ്നികന്ദാദിഘൃതം 

കടുപ്പു പാരം വദ്ധിച്ചു മൂലം തള്ളിപ്പുറപ്പെടില് 
അശഗ്നികന്ദം ഗോപകന്യം വനുസൂരണകന്ദവും 



൧൨൪ സഹസ്രയോഗം 

പലമീരണ്ടിടിച്ചിട്ടു നാലൊന്നായകഷായകേ 
മാഹിഷം ഫൃതവം വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ്ണയുമൊപ്പുമായ" 
ഇരുന്നാഴരി ചേത്തിട്ടു മുക്കാല് പാലുമൊഴിച്ചതില് 
ലഷോദകവുമവ്വണ്ണും മുക്കാലതിലൊഴിച്ചഥ 
കലൃത്തിന്നെഷ്ണിമധുകം ദേവതാരം തുവച്ചില 
അ ിയാവം ചവക്കാരം തുരിശും കൂ്ട്റുജിരകം 

മോദകം മാഗധി ഭാര്ങ'ഥി) മുക്കാലിതു കഴഞ്ചിവ 
കാട്ടചേനയുണക്കീട്ട കൊടടവേചിക്കിഴങ്ങുമായ* 
മാറാന്കിഴങ്ങുമവ്വണ്ണ്ം നഷ്യൃമൊന്നരയൊന്നര 
പൊടിച്ചിട്ടു പചിക്കേണം നത്തക്കായമ്പതിട്ടതില് 
പാകമാക്ര്ട പതിന്നാങ്കിന്നരി കൃ്ണ്ലുവാവിനു” 
ധാന്വന്തരം ജപിച്പിട്ടു കൊടുപ്പ നല്പ രാശിയില് 
മൂല രോഗമതപ്പോഴെയുള്ളില്വാങ്ങിയിളച്ചിടും 
മൂലം തള്ളൂന്നതിന്നെപ്പാമശസ്സിന്െറ ചികിത്സകറം. 

അശഗ്നികന്ദംടകൊടുവേലിക്കിഴങട്ട് (ദ്ധി) ഗോപകനമ്പ.നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”, ഖനസ്മൂരണകന്ദം-കാദുചേന ഇവ ൨ പലംവീതം .൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷാ. യംവച്ചു എതമനെയു. ഉരുക്കം.വഭി ച്പെണ്ണ്ൂയും കുടി ൧൦ തുടം ചേത്തു മുന്നാഴി പം മും കാടിവെമളവും ചേത്തു” കല്ലഛ--ഹരട്ടിമധുരം, ദേവതാരം, തവച്ഷില്വക്കാരം, കുടകപ്പാലയരി, കാര്കോകിലരി, ചെറ നസ്യരി, വിഴാലരി, കൊത്തമ്ചാലരി, * ഏലത്തരി ഇവയും, ചവക്കാരം, തുരിശ്, കരിംധീരകം, അയമോദകം, തിപ്പലി. ചെധതേക്കിന്വേ൪ ഇവ മുക്കാല് കഴഞ്ചുവീതലും കട്ടേചേനനം, കൊട്ടേവലിക്കിഴങ്ങും . മാറാന്ചേമ്പിന്൯ കിഴങ്ങു ഇവ മണക്കിപ്പെടിച്ചതു” ഒന്നര കഴഞ്മൂവീതവും പൊടിച്ചു 
ചത്തു” അമ്പതു നത്തു ഞവഞ്ഞി)മാംസവും ഇട്ട കവുത്തപക്ഷത്തില് ചത്ൂര്ട്ട 'രരിക്ക പാകമാക്കി കവത്തവാവിനു അരിക്കു. നല്പമഹുത്തത്തില് ഈ ഘൃതം ധന ന്തതീമന്ത്രം ജപിച്ചു സേവിച്ചാല് അറ് . ം ഗുദഭൂംശവും മഠവം ശമിക്കും. 

ര ൬൫. ചിത്രകാദിഘൃതം 

ചിത്രഗ്രന്ഥികപൃതീകപുനന്നവമഹൌഷധാത? 
തുലാം പചേത് ജലദ്രോണേ ചതുര്ഭാഗാവശേഷിതേ 
തല്കഷായേ ഘ്ൃതപ്രസ്ഥം ഷട്പലം വിപചേദ?ഭിഷക് 
ക്ഷിരദ്വിഗുണിതം സിദ്ധം ഗ്രഹണിദീപനം പരം 
ഗുന്മഹൃദ്രോഗശരൂലാശഃശോഹജിന്ന്്റോദരാപഹഫം: 

ചിത്രകം --കൊട്ടര്വേലിക്കിഴങ്ങു”. ഗ്രന്ഥികംകാട്ടതിപ്പലിവേരു”. പൂതീകം: 
തആൃവില് തെറി. പുനന്നവടതി മിഴഹ്മവേരും മഹെരടഷധംം-ചുക്ക” ഇവ -0 പ 
ലംവീതം ൧൬൯ ഇടങ്ങഴ। വെള്ളത്തില് കഷായം വച്ചു നാലിലെന്നോക്കി പിഴിഞ്ഞ 
രിച്ച് ഇട അ്ങഴിനെയ്യും രണ്ടിടങ്ങഴിപ്പഠലും, ഷട്പലം.കാട്ടമുഭകിന്വേര്, കാട്ടുതി 
യ തിപ്പലി, കുക്ക്, കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു”, ഇന്തപ്വു” ഇവകല്ക്കം ചേത 
കടച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കം ഗ്രഹണി ശമിക്കും. ഗുന്മം, ഫ്ലദ്രോഗം, അശസ്സ്, ശ്രൂല മു 
ത ലായവയും ജീണ്ണ്ുമ്പരവും ശമിക്കും 

ള് 



ഘൃ, തയോഗകങ്ങറം 0൨.൫: 

൬൬. അശ്വഗന്ധാദിഘ്യതം. 

അശ്വഗന്ധം പലശതം ബലാ ഗശോക്ഷുരകസ്യ ച 

പനുന്നവസ്യ ച പൃഥക് പലാനി ദശ കല്പയേത് 

ശതാവരീ! നാഗബലാ ഗുളൂചീ യവമാഷയോ / 
യ്യാ പഞ്ചപലാന്ദ്യേവ പ്ലഥഗേഷാം സമാഫഹരേത് 

ഷട്*ത്രിംശന്ഥാനിതേ തോയേ ഷഡംഗചരിശേഷിതേ 
പചേദ്ദവിമാനികം സബ്പ്ിഃ പയസാ ദ്വിഗുണേന ച 
പിഷ്റ്റാനി കാഷികാണ്ടയേവ ദദ്യാത സംഘട്ടയേത” പുനഃ 
ത്രിജാതകം ത്രികടുകം രാസ്റ്റായാ മധുകസ്യ ച 
സമം ഗോശിീരകക്ഷിരശുക്ലാഹ്വമജമോജയോ? 
ജീരകസ്യ ച മുദ്വികാമഞ്ജിഷ്യോശിരസൈന്ധവൈ? 
ഏവം ചൈവ സമാവാപ്യയ ശനൈമ്മ ) ദ്പഗ്നിനാ പച്ചേത് 

ശൃതേ ശുളേന വൈമര്ദ്ദയ ഘൃതം ധാന്യ നിധാപയേത'" 
ഏതദ്” ഏൃതം മഹാവിയും നരാണാമമുതോപമം 
ഏകാദശാനി രൂപാണ। ക്ഷയം ചൈവ വ്ൃയപോഹതി 

വാതശോണിതമാനാഫം സുപ്യവാതഞ്ച ശ്രീപദം 
ശിരോഫഷം വാതശ്തൂലദുന്നാമാനാഞ്ച നാശനം 
ഉനരുസ്തുംഭേ ശിരോരോഗേ രക്തപത്തേ ഹലീമകേ 
പൃുരാണജ്വരദാഫേ ച സഘ്്യിരേതദനുത്തമം, 

ഖലിതം പലിതഞ്ചൈവ തഥാ വന്ധ്യാവഭേദകം 
അശ്വഗന്ധാദികം സല്ല്വിഃ കൃശബ്ദംഹണമുത്തമം. 

അശ്പഗന്ധംടഅമുക്കുരം തൂലാം ൧. ബലാം- കവന്തോട്ടിവേം ഷോക്ഷുരകംംം: 
ഞെരിഞ്ഞില്. പുനന്ന വം തമിഴാമവേത്. ഇവ പലം പത്തുവീതം. ശതങ്ലേരി 
ക്കിഴങ്്ട്, നാഗബ്ലടആന:മവന്തേടിവേര്, *ഗുഴം പിട ചിററമൃതു”. “ യവംയവ 
ധാന്യം, മാഷംടമുഴുന്നു്. യഷ്ടിടഇരടിമധുരം ഇവ ൫ പട വീതം ൩൬ ഇടങ്ങഴി 
വെള്ളത്തില് കഷായം വച്ചു" ൭ ഇടങ്ങഴിയാക്കി, രദ്സിടങ്ങഴി നെയ്യും അതിനു 
നാലിട ങ്ങഴി പല്ശചത്തു” ത്ര1യാതകം_.ഏലം, ഇലവര്ങ ഗം. പച്ചില. തരികടടക്_ 

ളം റ്, തിപ്പലിം രസ്റ്റോ-ചിഠറരത്ത. മധുകം,ഇര ടിമധുനം. സമംഗ.പ 

ക്ക ലിം പിക ിന് ഷി ജേം ുഃ ി ടട ിഞ്ങാപ്പഴം. മത്ജിഷ്ഠം മഞ്ചടി, ഉശീരംം 
രാമച്ചം: സൈന്ധവം..ഇന്തപ്പു് ഇവ മൂന്നു കഴഞ്ചുപിതം അരച്ചു കഴ ക്ക ംചേത്തു 
മൃദവഗ്നിയില് പരകമുാക്കി തരിച്ചു ശക്കരചേത്തു കടഞ്ഞു സെലിത കഴിച്ചുവയ്കു 
ണം, ഇതു സേവിച്ചടല് ക്ഷയവും അതിന്െറ ൧൧ മം ദ്രവങ്ങളം രക്തവാതവം 
പെരിക്കാലം, വാതരേധഗങ്ങളും, വേദനയും അശസ്സച ളും; രക്തപിത്തവും, രമ 
രോഗവും, കാമ ലയും, പൂനറണജ്വരവും മറവം ശമിക്കും. ഗര്ഭപ്രദമാകുന്ന, കൃശ ന്മാരെ പോഷിപ്പിക്കും. 

൬൭ കുരസ്മുരഘ്ൃതം. 
നിലംകോലുംകരിമ്പുംബലമുരടുമിടിച്ചക്കഷായോദകേ ൬ല്. തരോലുംഭ്രാക്ഷയഷ്ണികദളിഫലയുതംകാശുമിട്ടാശയോടെ 



൨൩൬ സഹസ്രയോഗം 

പാലുംവി ക ടടടി്പടിവിര ചിതമാംനെയാവെതുമ്പിക്കടിച്ചല് 
കാലിയ്മുട്ടാട സന്ധ്യാശ്രിതമരിയമരുച്ലയോണിതം നാശയന്ത്ി. 

നീലക്കരിന്പു" (നീഭംദകാലും എന്നു പാഠാന്തരം) ബലമുരട്ട്ടകുരന്തേട്ടി വേര് ഇവ ഇടിച്ചു കഷായംവച്ച് നെയ നാലിരട്ടിചേത്ത്തു”, ദ്രറക്ഷം മുന്തിരിങ്ങാ ഴം, യഷ്ടിം ഇരട്ടിമധുരം കദളിഫലം കദളിപ്പഴം ്രരിഞ്ഞു് കാശു“ടകാഞ്ഞിര _ക്മരു (നാഴി നെയ്യ് ൮ എണ്ണും നളം കളഞ്ഞു” കാടി മോരു” ഇവയില് ശുഭ്ധി ചെയ്തു ചെവതരയി നുവക്കണം) മാവള്ളവ അരച്ചുംചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു സേവി 
ക്൭. നെയ്കുക്ിരട്ടി പംല്ചേത്തു കാച്ചി അരിക്ക. രക്തവാതം. ശമിക്കും; വേദന, കുട്ടു നീഠഠല്, വീക്കം ഇവയ്യ്ം നന്നും 

൬൮ ആമ്രഗന്ധാദിഘൃതം 

ആമ്രഗന്ധാര്ദ്രകരസേ ദധ"നാ സിദ്ധം ഘൃതം ഹിതം 
അരുചാവതിസാരേ ച ജിരകാദ്രകകല്ല്ിതം. 

ആമഗന്ധ-മാങ്ങാനാഠി. ആദ്രകം--ഇഞ്ചി, ഇവറഠിന്നിരും, തൈരും, നെ 
യ്ക്കും ചേത്തു ജീരകവും ഇഞ്ചിയും കല്ക്കംചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്കം അരുചി, 
“അതിസാരം മുതലായവ ശമിക്കും, 

൬൯ കാട്ടുചേനഘൃതം 

കാട്ടചേനക്കഷായത്തില് പഞ്ചകോലകകല്ൃട്ിതം 
കരട്ടി മോര്കാച്ചിവേക്ര നെയ പഞ്ചതാകരഗരസാം. 

കാട്ടുചേന കഷയേംവച്ചു് അതില് പഞ്ചകോലം ടകാട്ടയിപ്പലിവേ൯, കാട്ടുമുള 
കി൯വേര്, ചുക്ക്. തിപ്പലി, കൊട്ടദവലിക്കിഴങ്ങു് ഇവ കല്ക്കം നെയ്യൂ്ിരട്ടിമോരും 
ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു ഷേവിക്ക തരശസ്സ് ശമിക്കും, 

ഠെ ഞെരഞ്ഞില്ക്രവളാദിഘൃതം 

ഞ്ഞെരിഞ്ഞില്ക്രവളത്തി൯വേ൪ മലര് ദീപ്പയൈഃ ശൃതേ ജലേ 
ഘൃതം മഗധജാദ്യേന കല്ല [തം വായുകോപപഘ്ത്. 

ഞെരിഞ്ഞില്, കൂവഭഒ ത്തിന്വേര്, മലരു“, ദീപകം ജീവകം ഇവററിന്കഷാ 
യത്തില് ചെയതിപ്പലി മുതലായവ കത ക്കംക്രടി കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്കം വായു 
ക്ഷ്വോദം ശമിക്കുംം 

ഫെ അപ്ലമംഗലഫഘൃതം 

പടോലം ശാരിബാ മുസ്താ മധുകം കടുരോഫിണി 
മുശിരം ചന്ദനം ചൈവ പിപ്പലി തൈശ ശൃതം ഘൃതം 
അഷ്ടമംഗലകം നാമ ഘ്ൃതമാത്രേയപൂജിതം 

സവജ്വരഫരഞ്ചൈവ രക്ഷോഘ്ും പുഷ്ണിവദ്ഥനം. 

പടവചം, ശാരിബം ന൨നീണ്ടക്കിഴങ്ങു്. മുസ്തു മുത്തത്ങ. മധുകംടഇരട്ടിമധു 
രം, കടുകരോഹിണിം ഉശീരംടരാമധ്ും, ചന്ദനം, തിപ്പലി ഇവ കഷയംവച്ചു”് അ 

തില് നെയ്യം അവതന്നെ കല്ക്കവുംചേത്ത്ു കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്ക. ്വരങ്ങറം 
ടാ യ ക്രു റ് 

വിഷമജവരം ഇവ ശമിക്കും. പേോഷണമാണു ; ഭൂതഗ്രഹപീഡയ്യും നന്നു. 

പല്ലു 



പം, 

ഘൃതയോഗങാറം ൧൨.൭) 

൨െ. ജാത്യാദിഘൃതം 

ജാതീകിംശുക്പ പ്രടാഖ്യസുഷവീമായൂരികാഭദ്രികാ 

നിഗ്ലൂണ്ഡിമുടകഞ്ചികാകടുകികാടൂവാനിശാനാം രസേ 

സര്പ്പിസ്റ്റിദ്ധമനേന സുൂക്ഷ്മവദനാ മമ്മാശ്രിതാ സ്രാവിണോ 

ഗംഭിരാസ്സുരുജോ വ്രണാസ്സഗതികാ ശൃുദ്ധ്ൃന്തി രോഫന്തി ച. 
ജാതി പിച്ചകത്തിലം കിംശുകംടമുരുക്കില്രതഭിരു*) പര്പ്പടാഖ്യം- പപ്പട 

കപ്പുല്ല”, സുഷവീടപുല്ലഠന്നി ത്തളി൪, മായ്കൂരി ക.ചെഠകടലാടി, ഭദ്രികടചെററുള. 
നിമുന്ധീടകരിനൊച്ചിയില, മൂദകഞ്ചിക--ഞൊടിഞെഠട്ട, കട്കിലം-കുരഇലം 
ട്ൂവ൦കവകപ്പല്ല”, നിശം-പച്ചമത്തെറം ഇവററിന്നീരില് (ഇതിനുകല്ക്കം പഠഞ്ഞി 
ട്ടില്ലെങ്കിലും ഇരട്ടിമധുരം കല്ക്കംചേത്തുവരുന്നതു പരമ്പരംഗതവും ഫലപ്രദധും 
ആകുന്ന ഏഎുന്നറ'ക। കാച്ചിയരിച്ചു വ്രണത്തില് ധാരകോരുകം ശുഭധിവന്ന ഏതുഭയ 
ക്രരവ്വണവും ഉണങ്ങും. 

൭൩൨.. മയയൂരഹൃതം 

മയ്യൂരം പക്ഷപിത്താന്ത്രപാദവിടതുണ്ഡവങ്ജിതം 
ദശമൂലബലാരാസ്ത്റാമധുകൈസ്ര്രിഫലൈയ്യതം 
ജലേ പക്തചാ ഘതപ്രസ്ഥം തസ്തി൯ ക്ഷീരസമം പചേത് 

. ന | യ കല്ലിതൈമ്മധുരദ്രവ്യയഃ സവജത്രൃദ്ധ്വരോഗജിത 
തദഭ്യാസീകൃതം പാനവസ്തുൃഭ്യംജനനാവനൈഃ 

മ്യ്കരം--മയിലിനെ കൊന്നു ചിറകു”, പിത്താശയം, കടല്, കാല്, മലം, ച) 
ഒ്ടു" ഇവ കളഞ്ഞു നുവക്കി കഷഠയംവയ്ക്കു, ദശമൂലം, ബലാംകുവന്തോട്ടിവേര്. 
രാസ്ത്റാ-ചിഠാരത്ത, മധുകം..ഇരട്ടിമധുരം, യ്രിഫലത്തോട്” ഇവ കഷായംവച” പി 
ഴിഞ്ഞരിച്ചു നെയ്യും സമംപാലുംദചപത്തു, മധുരദ്ര വ്യങ്ങഠം ശതാവരി, കോവല്. 
അടപെരതിയന്, പാല് മുതക്ക് ഇവാഠിന്കിഴങ്ങ്, ഇലിപ്പുക്കറതല്, ഇഭുന്തപ്പഴം, 
ഇരട്ടിമധുരം, കാട്ടഴുന്നു“, കടട്ടപയവ, കുവന്തോട്ടി രണ്ടും, കുമിഴ്, ഒരില, മുവില 
ഇവററിന് വേര് മുതലായവ കത് ക്കംചേത്തു കാച്ചിഅരിച്ചു സേവിക്ക, കഴുത്തിനു 
മേലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും രമിക്കം, 

രെ. മഹാമായ്മരഘൃതം 

ഏതേനൈവ കഷായേണ ഘൃതപ്രസ്ഥം വിപാചയേത? 
പതുഗണേന പയസാ കല്ലലൈരേഭിശ്ച കാര്ഷികൈഃ 
ജീവന്തിത്രിഫലാമേദാമുദ്വീകാടിപരൂഷകൈഃ 
സമംഗാചവികാഭാര്ട്ടടു'കാശ്ശരീകക്കടാഹ്വയൈഃ 
ആത്മഗുഹ്യാമഹാമേദാതാലഖളജ്ജൂരമുസ്സകൈഃ 
മുണാളവിസഖങ്ജുരയദ്ഠീമധുകജിവകൈഃ 
ശതാവരിവിദാരീക്ഷുബ്ബഹതീശാരിബായുഗൈഃ 
ദൂവംശ്വദംഷ്കാഷഭകശ്ൃംഗാടകകശേരുകൈഃ 
രാസ്റ്റാസ്ഥിരാതാമലകിസുക്ഷയലാശഠിപരഷ്ടയരൈഃ 
പുനുന്നവാതവക്ഷിരീകാകോളീധന്വയാഷകൈഃ 
മധൂകാക്ഷോടവാതാമമുഞ്ജാതാഭിഷ്യകൈരപി 



൧൨൮) സഫ്സ്രയോഗം 

മഹാമായൂരമിത്വേതന്മയ്യരാദധികം ഗുണൈഃ 
ധാത്വിന്ദ്രിയസ്വരഭൂംശശ്വാസകാസാര്ദ്ടിതാപഹം ₹ 
യോന്പയസ്റക്ശ്ുക്ലദോഷേഷു ശസ്ത്രം വന്ധ്യാസുതപ്രദം 
ആഖ്യഭിഃ കുക്കടൈരഫംസൈഃ ശശൈശ്ചവേതി പ്രകല്പയേത'. 
൫൩൪െ-ഠംയോഗത്തില് പറഞ്ഞവ കഷായംവച്ചു' അതില് ഇടങ്ങഴി നെയ്യം നാലിട ങ്ങഴി പാലം ഓീവന്തിടതാടപൊതിയന്കിഴങ്ങു, ത്രിഫലത്തോട്”, മേദ 

(പകരം അമുക്കരം) മുദ്ധീകംമുന്തിരിങ്ങ, പരൂൂഷകംട ചിററീന്തത വേരു്, സമം. പടച്ചുണ്ടവേര്, ചവികകകാട്ടുതിപ്പലിവേരു*, ഭാര്ങ് ഗീ--ചെവതേക്കിന്വേരു', കാശ്ശൂരീ - കുമിഴിന്വേര്, കക്ടൊഹവയംടകക്ടത്തംഗി, ആത്മഗുപ്പ_.നായ്ക്യരുണവേ് 
രു്, മഹാരമദ (നഠറനീണ്ടിക്ക്ഴങ്ങു പകരം) താലം പനമ്പഴം, ഖള്ജുരം-ഇ ൭ന്ത 
പ്രഴം, മുസ്തകംടമുത്തത്ജ, മു ണാളം--തരമരയല്ലി വിസംപ.,താമരവളയം, യഷ്ടീമധുകം. 
ഇരട്ടിമധുരം, ധലീവകം (പകരം പാല് മുതക്കിന് കിഴങ്ങു”) ശതവേരിക്കിഴങ്ങു', പഠല് മുതക്കി൯ക ഴ്ക, ഇക്ഷുടകരിന്മു”, ബലഹതികറംടചെവവഴുതിനവേരും വെ€ംവഴ%ു 
തിനവേരും, ശരിബായുഗ ടനവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങും പാല് വളളിക്കിഴങ്ങും, ട്ടവ--ക കപ്പല്, ശ ദം്ലേ ഞെരിഞ്ഞില്, ജഷഭകംഇടവകം, തൃംഗാട ക ടവല് വട്ടക്കി 
ഴങ്ങു”, കശേരുകംടകഴിമുത്തങ്ങ, രാസ്ത്റാടചിഠറരത്ത, സ്ഥിര -മഠരിലത്താമര. തമേ 
ലകീംക് ഴംനെല്ലി, സൂക്ഷ്യയൈലംചിദാറലം, ശാിടക്ചേലം, പാഷ്കരം_പുഷ്ലര 
മൂലവേർ, പുനന്നവതമിഴാമവേരു', തവക്ഷീരിടക്രവക്കിഴങ്ങു”, കാകോഴജിം ധന്വ 
യാഷകംകൊടിത്തുവവേത്. മധുകം ഇലിപ്പക്കാതല്, അക്ഷോടം തേങ്ങ. വം 
താമം -ബ്ദാംകത്ൽ മുഞ്ജാതംടമുഞ്ഞകപ്പുല്ല്. ഇവ ൩ കഴഞ്യുവീതം കല്ക്കംചേത്തുു 
കാച്ചിയരിചൂ സേവിക്കും മുന്ദയഗേത്തേക്കാളം ഗുണം ഏറിയതാകേന്നും ശിരോ 
രോഗാദികളെമാത്രമല്പ യോനിരാഗം, ശുക്ാത്തവാദോഷങ്ങറം, ധാതു ക്ഷയം, സ്വര 
ഭൂംശാദികഠം, ശ്വസം, കാസം, അര്ദ്ദിതം ഇവയേയും ശമിപ്പിക്കും, വസ്ധയഴ്ലു പുത്ര 
നണ്ടാകും, മയില് ഇല്ലെങ്കില് കുക്കടം_.കരും പിടക്കോഴി പഴയത്. ആപ്രപഛലിം 
ഫംസംംഅരയന്നം. ശശം-മുയല്. ഇവയില് ഒന്നിന്െറ മാംസം ൭൫൪൫.൦ംയോഥ 
ത്തില് പറയുംപോലെ കഷായം വച്ചു നെയ്കാച്ചി സേവിക്കുകയുമാം, 

൭൫, തആര്ദ്രകാദിഘൃതം 

ആര്ദ്രകവ്യാധിഘാതാക്കസ്നുഹിത്രായന്തികാരസേ 
വ്യോഷത്രിജാതകാംഭോദധാത്രീകംഭവിളംഗകൈഃ . 
കലൃകിതൈഃ സാധിതം സഖ്്യിരുദഠാമയനാശനം 
പിതമന്നേന യുക്തം വാ പ്രാതഃ സമുപയോജിതം. 

ആര്ദ്രകം-ഇഞ്ചി. വ്യാധിഘാതംട-കൊന്നയില. അക്കം ഏരുക്കിചം സ്നു. 

ഹിക ള്ളിയിലം ത്രായന്തിടബ്ബഹ്മി, ഇവററിന്നിരില് വ്ൃഷംചുക്ക്, ക: 

തിപ്പലി. ത്രിയോതകം-.ഏലം, ഇലവര്ങ്ങം, പച്ചില, ;ധാത്രീടംനുല്പിക്കാത്തോടും 
കുഭംത്രകോല്ലംക്കാന്നം വിളംഗം.വിഴലേരി ഇവ കരുക്കംചേത്തു നെയ കാച്ചി 
യരിച്ചു സേവിക്ക. മദരരേോംഗങ്ങഴം ശമിക്കംം ആഹ രത്തില് കരടിയും രാവിലെയും. 
സേവിക്കാവു ന്നതാണ്. 

൭൬. ഭദ്രികാദിഘൃതം (ക്ഷതത്തിനു”) 

ഭദ്രികാസ്വരസേ സപ്റ്ിഃ പക്വം ക്ഷീരസമന്വിതം 
ജചപ്രസാദനം കല്ല സിതയാ ച വിമിശ്രിതം 
സധമമ്മക്ഷതോത്ഥാനാം രുജാം പ്രശമനം പരം. 



[ 

ഘൃതയോഗകങ്ങഠം ൧൨൯ 

ഭദ്രിക -ചെ൨റവൂ൭. ജലപ്പ സാദനം ടതേറററമ്പരല്, ചെ൨വറൃഭ.യുടെ സ്വരസ 
വൂം പാലും ചേത്തു തോറാമ്പനല് കല്ക്കമാക്കി നെയ” കാച്ചിരതിച്ചു പഞ്ചസാര 

ചേത്തു കടഞ്ഞു സേവിക്ക മമ്മാഘാതംകൊണ്ടുമ്ള വേദനയും മറവം ശമിക്കും. 

൭െം ഗോച്ച്യാദിഘൃതം. 

നന്നാറിനിക്കിഴങ്ങും മധുകമലയജൌ കഷ്യനഃല്യാമരാണാം 
മൊട്ടും രാമച്ചമെന്നീവക പര।ചൊടരച്പിട്ട പ:ലോടുക്രട്ടി 
ദൂവാതോയേവിപക്വംഘൃതമിതൂസകലാന്മമ്മസംസ്ഥാനജാതാന് 
തീക്ട്യാനുഷ്ണാ൯ഗുരൂനപ്യപഫരതിതഥൈവ്വ്രണാ൯മേഫജാതാന്. 

നവനീണിക്കിഴങ്ങു, ചെങ്ങഴി റിക്കിഴങ്ങ്, ഹരട്ടിമധുരം, ചാദനം, കൊടും, 
നാല്ലാമരമൊട്ട്, രദമച്ചം ഇവ കതക്കമാക്കി നെയ്യും സമം പാലം നാലിരടി കര 
കുപ്പ്പിന് നീരും ചേത്തു കച്ചിയരിച്ചു സേവിക്കം മമ്മലങ്ങളഠയ പ്രമേഹവ്പണ 
ഞം ശമിക്കും, ഇതു ആവക വ്രണങ്ങഠാക്ക ധംരചെയ്യാനും ലേപനത്തിനും മറവം 
നന്നും 

- ച് $ [ര ൮൮. പാണല്പാതിയ്യാദിഘൃതം (അളക്കവിഷത്തിനു) 

പാണല്പാതിരിപരുത്തിസവ്വുംപാടമുഞ്ഞകരളേകമൂലവും 
വാകപഞ്ചകമിരിപ്പക്രവളം താവൃതാവലമരീഫലത്രയം 
നല്പവില്ചൊരിയുശിരവുംതഥാ വച്ചുകൊള്ളുകകഷായമിങ്ങനെ 
വ്യാഹ്വപാടികടലാടിനെയ്യതും ബ്രമിബിംബിയിലപത്തുപുഷ്ഠവും 
കുത്തിയങ്ങുപിഴിവാന്കഷായനീര്തന്നിചെന്നുവിഷഹാരിണാം മതം 
താമരക്കുരുകടുത്രയം വയതമ്പുമ്ളിയെട്ടിമതുരഞ്ച കായവൃയം 
ജിരകദ്വയമമുക്കുരഞ്ച തക്കോലപുട്ടിലൊടുമുന്തിരയും 
ചന്ദനംത്രിഫലകൊട്ടവുംക്രമാത കല്ല ൃമായഘ്ൃതമങ്ങസേവയേത് 
സാരമേയവിഷമാശ്ുനാശയേത് സാരമേതദതിഗോപനീയമാം. 

പഠണല് (പാഠഞ്ചി)വേരു്, പാതിരിവേരു, കരുപ്പരുത്തിപഞ്ചാംഗം പാടക്കി ങ്ങ മുഞ്ഞവേരു ഗരുഡക്കൊടിവേള് നെന്മേനിവാകപഞ്ചറംഗം ഇലിപ്പക്കാതല് കരവള വേരു ' താർതാവല് വേരു് അമരിവേരുഃ ത്രിഫലത്തോട് അവല് പെരരിവേര് രാമച്ചം ഇവകഷായംവച്ഛു പുലിച്ചുവടി കടലാടി ൦ നയ് വള്ളി ബ്രഗശ്മി തൊണ്ടിയില പതള്ത്നുടുല്ലു അാവനുകുവന്തല് മുയഅ ചെപ്പി വിഷ്ണുക്ര ന്ത്യ കക നഠന്മു കയ്യ ന്നി ഉഴിഞ്ഞ റിത്മതരാളി നിലപ്പന മുക്കുററി ചെവറ്യമ. ഇവ കഷറയവെമളുത്തില് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു” ഭ്ധാതില് പശുരവി൯ഗെയ്യു കല്ക്കത്തിനു താമരക്കുരു കിക്ക് മുളകു തിപ്പലി വയമ്പു” ലവള്ളു ളി ഈട്ടി മധുരം കായം ജീരകം രണ്ടും, അമുക്കുരം തദക്കോ ലം മുന്തിരിങ്ങം ചന്ദനം ത്രിഫലത്തോട് വെള്ളക്കൊട്ടം ഇവ ചേത്തു കാച്ചിയരി സേവിപ്പിക്കം പേപ്പട്ടിവിഷം ശമിക്കും ശോധനാദികഠം ചെയ്താരശഷ പി പ്പിക്ക പേക്കുവുക്കന൯ മുതലഠറയ ഇ 
യു തതൂക്കളുടേയും വിഷത്തിനും നന്ന. 

നെ അജമാംസഘ്ൃതം 
ദ്രോണോ, /'പാം സാധയ്േദ്രാസ്ത്റാദശമൂലശതാവരിഃ 
പലോന്മിതാ ദ്വികഡുബം ക്ലത്ഥം ബദരം യവം 
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൧൩൭ സഫസ്രയോഗം 

തുലാദ്ഞ്ചാജമാംസസ്യ തേന സാദ്ധാം ഘൃതാഡ്ഥകം 
സമക്ഷിരം പലാംശൈശ്ച ജീവന്യൈഃ സമീക്ഷ്യ തത്, 
പ്രയുക്തം വാതരോഗേഷു പാനനാവനവസ്തിദഃ 
പഞ്ചകാസാന് ശിരഃകമ്ചം യോനിവംക്ഷണവേദനാഃ 

സവാംഗൈകാംഗരോഗാംശ്ച സപ്പിഹോദ്ധ്വാനിലാ൯ ജയേത. 

രാസ്റ്റടചിറാരത്ത. ദശമൂലം, കലത്ഥംം-മുതിര, ബദരംടലത്തക്കുരു, തഅജമാം 
സംംഛവേലിയാടിന്െറ ഇറച്ചി, ചിറഠരത്ത ദശമൂലം ഓരോന്നും ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് 
ഇവ ഒഠരോപലം ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു. നാലിട അഴിയാക്കുകഷ 
ആടിന്൯മാംസം പലം ൫0. വെന്തു മൃദഠറി രസമെടുക്കുക. മുതിര ലന്തക്കുരു യവം 
ഇവ ഇരുനാഴിവീതം വച്ചുംററി യ്മഷമെടുക്കുക. നെയ്യു” ഇടങ്ങഴി രം പാല് 
ഇടങ്ങഴി ൪, 

ജീവന്തികാകോളെ ൪ മേദേ ദ്വേ മുദ“ഗമാഷപള്കെട്റു്യ ച 
ജൂഷഭകജീവകമധുകം ചേതി ഗണോ ജീവനിയാഖ്യ&. 

കത് ക്കം--- അട പതിയന്കിഴങ്ങ് കാകോളി ക്ഷീരകാകോളി (പകരം ശതാ 
വരിക്കിഴങ്ങ് ഇരടി) മേദ മഹഠമേദ (പകരം അമുക്കുരം ഇട്ടി, കാട്ടപയററിന്വേര് 
കാട്ട നി൯വേര് മീവകം ഇടവകം (പകരം മുതക്കി൯് ക ഴങ്ങ് ഇരടി) ഏരട്ടിമധുരം 
ഇവ (മീ൨നീയഗണം, തരച്ചുകേത്തു കാച്ചിയരിച്ചുഃസവിക്ക. നസൃത്തിനും വസ്തി 
ക്തം നന്നു. വാതവ്യാധികഠം ശമിക്കും. ത ഞ്മുവിധം കഠാസങ്ങളം തലവിറയല് 

യോന ശ്രൂല വംക്ഷണ ശ്രൂല പ്പീഹ ഉ്ഭ്ധ്വവാതം മുഴ ലായേവയും ശമിക്കും. 

൮ഠ മുൃദ പീകാടിഘൃതം 

മൃുദ്പികാഗോക്ഷുരാനന്താപുനന്നവശൃതേ ജലേ 
മാഷൈലാജീരകൈ?ഃ പക്വം ഘൃതം ശൃക്ശസ്യ വര്ദ്ധനം. 

മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഞൈരിഞ്ഞില് കൊടിത്തു ൨ വേര് തഴുതാമവേര്, ഇവ കഷ 
യംവച്ചെടത്തു” ഉഴുന്മ് ഏലക്കായ് ജീരകം, ഇവ കത ക്കംചേത്തു നെയ് കാച്ചിയരി 

ച്ചു സേവിക്ക, ആഹാരത്തില് ക്രടിയുപയേഠഗിക്കു ധഠതുക്ഷീബത ശമിക്കംം ശുക്ലം 

വഭ്ധിപ്ലിക്കുകയും ചെയും: 

പുണ്ണയേഠഗങ്ങഥാ 

൧. യവാസ്മയാദി. 

യവാനീതിന്ത്രിണീകാുവേതസരഷധഡാഡിമൈഃ 

കൃത്വാ കോലഞ്ച ക൪ഷാംശം സിതായാശ്ച ചതുഷ്ണലം 

ധാന്യസരവച്ചലാജാജീവരാംഗഞ്ചാദ്കാര്ഷികം 

പിപ്പലീനാം ശതഞ്ചൈകം ദ്വേ ശതേ മരിചസ്യ ച 

ുള്ല്റ്റുമേതത് പരം ര്യം ഹൃദ്യം ഗ്രാഫി ഹിനസ്തി ച 
വിബന്ധകാസഘൃത'പാശ്പശ്രുലാശോഗ്രഹണീഗദാന്. 

യി 



ചുട്ണ്ണുയോഗങ്ങറം ൧൩൧ 

യവാനിംജീരകം. തിന്ത്രിണീകം--കോല് പുളിഞരമ്പു" (വേരിന്മേല് തൊലിയു 

മം) അമുവേതസം_.ഞെരിഞ്ഞാ ൯പുളിക്കിഴങ്ങു്. ഒഴഷധം ചുക്ക്. ഡാഡിമംം 
തളോിമനതളക്കായുടെ തോട്ട്" കോലം ലത്തക്കുരു. ഇവ മൂന്ന കഴഞ്മുവീതം, സിതടം 

പഞ്ചസാര പലം ൪. ധാന്ൃംട കൊത്തമ്പാലയരി. സയവച്ചുലംടതുവച്ചിലക്കാരം. 
അജാജി_.അയമോദകം (്ആൂജാളിയും ചേക്കാവണ്ടു്) വരാംഗം--ഇലവരങ്ങംം ഇവ 

ഒന്നര ക്കഴയ്യവീതം. തിപ്പലി എണ്ണും ൧൧0. കുരുമുളക് എണ്ണും ൨൦% ഇവ ചൂളി 

മു പഞ്ചസാരചേത്തു നേമ്മിച്ചു സേവിക്ക. രുചിയെ മുണ്ടാക്കുന്നതും ഹൃദയവും ഗ്രാ 
ഹിയുമാകുന്നം സ്രോതേംബന്ധം, കാസം, ഹൃദ്രോഗം പാഠ്വവേദന, അശസ്സ്സ്”, . 
ഗ്രഹണി ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും, 

൨. താലീസപത്രാദി 

താലീസപത്രം മരിചം നാഗരം പിപ്പ്ലീ ശുഭാഃ 
യഥോത്തരം ഭാഗവൃദ്ധം തവഗേലേ ചാദ്ധഭാഗഥികേ 
ത്രയം ദീപനം ചുള്ല്റ്റം കാണാസ്റഗുണശക്കരം 

ി ൭ കാസശ്വാസാരുലിച്ഛുദ്ദ പ്പ് ഫഹൃത്പാശ്വശ്രുലജിത 
താലീസ പത്രം ഭാഗം ൧. മരിചം-കുരുമുഭകു ഭംഗം ൨. നാഗരം.ചുക്കു ഭാഗം 

൩. പിപ്പലിടതിപ്പലി ഭാഗം ര്, ത്വക് ടഇലവര്്ങംം ഏലം --ഏലത്തരിം ഇവര 
ഒുംക്രടി മുന് പറഞ്ഞവ എല്ലാം ക്രടുന്നതിനെറ പകുതിഭാഗം. (താലീസ പത്രി കഴ. 
ഞ്ച് ൧ ആയാല് അവ രണ്ടും രണ്ടരക്കഴഞ്ഞുവീതം) കാനഷ്ഗുണശക്കരം തിപ്പലി 
യുടെ എട്ടിരട്ടി പഞ്ചസാര ര്രിപ്പലി ൪ കഴഞ്ച് എങ്കില് പഞ്ചസാര ൩൨ കഴഞ്ച്) 
ഇര ചൃണ്സ്ും രുചിയും അഗ്നിദീപ്പിയും വരുത്തും. കാസം, ശ്വാസം, അരുചി, ഛര്ഭിം 
പ്രീഹ, എദ്രോഗം, പാശ്വവേദന ഇവയ്യ നന്നു്. അംശകല്ലനാഭേദം കൊണ്ടു ഈ 
യോഗം വൃത്യംസപ്പെടുത്തു സതിനുപുഠമെ ശുഭഃ എന്നതിനു ക്രവന്ത്൨ ഭാഗം . കരടി. 
ച്ചേത്തും, ഈ ചുണ്ണും ചിലര് ഉണ്ടാക്ക പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്, ക്രവന്ത്ിന്െറ 
സ്ഥാനത്തു വംശരരോംചന (മുഭമുത്തു) ഏന്ന വിധവും മാവചിലര് ഗ്രഹിച്ചുവരുന്നു. 

൩. മഗധജാദി 
മഗധജധാത്രിശുണ്ണഠിമധുകാഞ്ജനശഗൈരികൈസ്പലൈ ൮8 
തുല്ലയശ്ശക്കരലാജൈമ്മധുനാ വിലിഫേദ്വമീ ഹിക്കീ 

മഗധജംടതിപ്പലി, ധാത്രി -നെല്ലിക്കാത്തോട്ട. ശുണ്ണിടചുക്കു, മധുകം൨ഇര ട്ടിമധുരം. അഞ്ജനം അഞ്ചനക്കല്ലു”. ശൈരികംം കാവിമണ്ണ്. ഇവ സമം പൊടി; ചു അതിനു സമം പഞ്ചസാരയും മലരാപ്പാടിലും പേത്തു ചുണ്ണിച്ച് തേനില് കഴച്ചു സേവിക്ക, ഛര്ദ്ദിയും ഇക്കിളം ശമിക്കും. 

ത്, കാല്പ്യാസാസ്ഥ്യാദി 
കാഖ്പ്യാസാസ്ഥിതുടികൃ്ണാലാജചൂള്ല്റം സശക്കരം 
ലേഹയേച്ലൂദ്ടിനാശായ രഹസ്യമിദമുത്തമം 

കാര്പ്പാസാസ്ഥിം പരുത്തിക്കരുവി൯പരി പ്പ്. തുടിം:ഏലത്തരി, , കൃഷ്ണുംചെ൨. തിപ്പലി, ലജേച്ചുണ്ണ്ും-മലര്പ്പൊടി, ഇവ സമം പഞ്ചസാര ചേത്തു സേവിക്കം. കമര്ദ്ളി ശമിക്കും, 
4 

൫. ഏലാദി (൧) 
ഏലാലവംഗഗദകേസരകോലമജ്ജാ.. 
ലാജപ്ര'യംഗുഘനചന്ദനചന്ദ്രസംജ്ഞാഃ 



൧൩൨. സഫസ്രരയോഗം 

കൃതാശ്ച മധുനാ പരിലിഫ്യമാനാഃ 
ഛദ്ദിം നിഹന്തി കഫമാരുതപിത്തജാതാം 

ഏലം-ഏലത്തരി, ലവഗംടഇല വര്ങ്ങം (ഗ്രാം൨ൃ ഹന്ന” അത്ഥം സ്വീകരിക്ക. 
ന്നവതുമുണ്ടു്, ഗദം വെള്ളക്കൊട്ടം. (ദല എന്ന പാഠാന്തരത്തിനത്ഥം പച്ചില. 
എന്നാകുന്നു) കേസരംംനാഗല്പു. കോലമജ്ജംംലതന്തക്കുരുപ്പരിപ്പ്- ലാജംകടമലരു”ം. 
പ്രിയംഗു--ഞാഴതി പ്പൂ. ഘനംം-മുത്തങ്ങാ. ചന്ദനം. ചന്ര്രസജ്ഞ കര്പ്പൂരം, ഇവ. 

സമം മുണ്ണിച്ചു രേനില് കുഴച്ചു സേവിക്ക. ത്രിദോഷ ങ്ങളഠയ ഛര്ട്ടികളും ശമിക്കും. 

൬. ജാതിലവംഗാദി 

ജാതീലവംഗതുടിമുക്കടുവെന്നിതെല്ലാം 
ചുള്സ്റികരിച്ചു ശലലീഭസിതേന തുല്യം 
തേനില്കഴച്ചു ലിഹിതാമചിരേണ ഫിക്കാം 

ശ്വാസഞ്ച കാസമപി ഫന്ത്യുദരാമയഞ്ച 

ഇാരികംയാതിക്കം ലവംഗംടഇലവര്ങ്ങത്തൊലിം തുടി -എലത്തരിം മുക്കട. 

കുക്കു മുളകു തിപ്പലി. മുള്ള൯കോല്ചയട്ട സ്തം ഇവ സമം ചേത്തു ചുണ്ണണുമാക്കിയതു” 

തേനില് കഴച്ചു സേവിച്ചാല് ഇക്കിഠം, കാസം, ശ്വാസം, വയറവവേദന മുതലായവ 

ശമിക്കും. 

൭. കടുക്കാദി 

കടുക്കാ മുളകും ചുക്കും കണ്ടശ്ൃക്കരയും മല൪ 

പൊടിച്ചു മധുനാജ്യേന നക്കിലിക്കിളൊഴിഞ്ഞുപോം 

കടുക്കാത്തോട്, (ഇതിനു ചിലര് കടക ..കടുകുരേംഹിണി എന്ന പഠഠവും അ. 

ത്ഥവും സ്വീകരിച്ചുകാണു ന്നു) മുളകു ൧. ക്ക ഇവാ ചുഴ്സ്റിചു കല് ക്കണ്ടും മലര്പ്പല്യൊടിയും: 

കേതു നേമ്മിച്ചു തേനും നെയ്യുംചേത്തു കുഴച്ചു സ്വവിക്ക. ഇക്കിഠം ശമിക്കുംം 

൮ ഏലാദി (൨) 

ഏലാത്വക്നാഗകസുമതീക്ടട്ുകൃഷ്ണാമഹൌഷധം 

ഭാഗവൃദ്ധം പ്. 800 നിഹന്തി സമശക്കരം 

പ്രസേകാരുചിപാഠ്വാത്തിഛട്ട 'കണ്ഠാമയാപഹം 

ഏലത്തരി. ത്വക് .ഇലവര്ങ്ങം. നാഗകുസുമംട-നാഥപ്പയു” തീക്ഷ”ണംട-മുള.കു. 

ക) തിപ്പലി. മഹെനഷധംടാച്ക്മ. എലം ൧൦ ജ്ലവര്ങ്ങം ൨. നാഗല്ല്യ ൩. മുളകു. 

രീം തിപ്പലി ൫ ചക്ക ൬൦ ഇങ്ങ-ന ഭാഗങ്ങാചേത്തു േമ്മിച്ചു അവജെല്ലഠംക്രടിയി 

ടത്തേറളം പഞ്ചസാരചേത്തു സേവിക്കം വായിൽ വെള്ളംവരിക, അരുചി, പാശ്വ. 

വേദന, ഛ൪൫। മുതലായവ ശമിക്കും. 

൯. കര്പ്പൂരാദി! (൧) 

ക.൪ പരചോചതക്കോലജാതിഫലദലാദു സമാഃ 

ലവംഗനാഗമരിചകൃഷ്ണാശ്ുണ്ണീവിവഭ്ധിതാഃ 
ിി 

ലുലു സിതാസമം ഏല്യ രോചനം ക്ഷയകാസജിത 

കര്ല്പരംപച്ചക്കരല്ലൂരം. ചോചംട-ഇലവരങ്ങം. രക്കോലംടതക്കോലപ്പു, 

ടിതി , ജാരീഫലം-:ഠതിക്കം ലംം-പത്തിരിം ഇവയുടെ 80ഗം ൧. ലവംഗടേഗാ 



ചൃണ്ണയോഗങ്ങറം ൧൩൦൨൩. 

ബ്യൂ ഭാഗം ൨. നാഗംടാബാഗച്പുവു ഭാഗം ൩. മരിചം ടകരുമുഭകു ഭാഗം രം ക.ഷ40-ട 
തിപ്പലി ഭാഗം ൫, ശുണ്ണി__ ചുക്ക ഭാഗം ൬. ഇവ പൊടിച്ചു ശീലവടദികൊണ്ടു സമം 
പഞ്ച സരേചേത്തു സേധിക്ക. രചിയുണ്ടാക്കും. ക്ഷയവും കാസവുംമറവം ശമിക്കും. 

൧ഠ. തൃൂകാദി 

തുകാതിന്ത്രിണിലാജൈശ്ച കോലപധ്യോഷത്രിജാതകൈ! 
സചന്ര്രൈമ്മോദകം രച്യം ക്രമാദ്വവിഗുണശക്കരം 
ഛ്ദപ്യസ്തക്പിത്തഹൃദ്രോഗക്ഷയകാസജ്വരാപഫം 

തുകാട-കരവന്തവ൨്, തിന്ത്രിണിം-പുളിയിലഞരമ്പു. ലാജംപമലരു കോലംടലന്ത 
ക്തരും വ്യോഷംംകുക്ക മുളകു തിപ്പലി. ത്രിജാതകംട-ഏലത്തരി, ഇലവര്ങ്ങം, പ 
ച്ചില. ചന്ദ്രം-പച്ചക്കര്പ്പൂരം. മരുന്നുകഠം പൊടിച്ചു ക്രവന്തമം പച്ചക്കര്പ്പരപും 
ചേത്തു നേര്പ്പിച്ചു ഇരട്ടി പഞ്ചസരേയുംചേത്തു സേവിക്ക, ഛര്ദ്ദിയും രക്തപി 
ത്തവും, ഹൃദ്രോഗം, ക്ഷയം, ചുമ, ബ്വരം ഇവയും ശമിക്കം. പഞ്ചസര പാവുകാച്ചി 
പൊടി ചേത്തു വടകമാക്കുകയുമഠം. 

൧൧. ചുക്കിലിരട്ട്യാടി 
ലുക്കിലിരട്ടി ഉറച്ചഗുളം തദ'ദ്വിഗുണത്ത വവത്ത തിലം 
ക്രട്ടിയുരുട്ടിയൊരെട്ടടിനം തിങ്കിലവന് വലിയാ കുരയാ 

ചുക്കുപൊടി ഭാഗം ൧ ഉണ്ടത്ത ക്കര ഭാഗം ൨ വവത്ത എള്ളു ഭാഗം ൪, വിധാ 
നം:--ത്തദ്യം ഉരലില് ചുക്കുപൊടിയും പിന്നെ വധത്ത എള്ളും പിന്നിടു നല്ലതു 
ണ്ടത്തൂക്കരയും ചേത്തു ആറ നാഴികയിത് കുറയാതെ ഇടിച്ചു യോജിപ്പിക്ക. ഇതു 
ശക്കര ര്രടുതല്ചേത്തു ലേഹംപോലെയും ഇടിച്ചുണ്ടാക്കാവണ്ടു”. കുമ, ക്ഷയാദജ 

.. നമായ വലിയ പഠശ്വവേദന മുതലായവയ്യയം ദഹനത്തിനും പോഷണത്തിനും 
നന്ന്, €ശുണ്ണംഃ കര്ഷം ഗുഡസ്യ ദ്വ ധദൃതാത' കൃഷ്ണൂത'ലാത്പലം എന്നു ആ 
ജ്കരാംഗഹ്ൃദയത്തില് ഗ്ുന്മചിക് ത്സോക്തമായതാണു ഈ യാഗാമെന്നം കവത്തതി 
ലംടകാരെള്ളാണു' അല്ലാതെ വവത്തയല്ല ഏന്നും മി ഗേോവിന്ദന്വൈദ്യന് മദഹി 
ക്കുന്നു. എന്നാല് അതിനും ഇ൭ യാഗത്തിനും മരുന്നുംമറവം ഒനന്നായാലും പാക 
ഭേദം എള്ളിനു വരുന്നതിനറല് ഫല്വഭേദം ഉ മ്ളതുകൊണ്ടും ഞു പ്ര തൃയകം യോഗഥഗംത 
ന്നെ എന്നും 44വവത്ത്" എന്ന വിധിപ്രകാരം എള്ളു വവത്തുചേത്തു ണ്ടാക്കുന്നതുത 
ഒന്നെ പരബ്ചരാഗത സമ്പ്ൃദായവും ഗുരൂപദേശവും എന്നുള്ളതും സിദ്ധമാകുന്നു. 

൧൨. തേകരാജരസചുണ്ണും 

തേകരാജരസപ്പസ്ഥേ കഡുബം മരിചം പചേത് 
അഭയാ പിപ്പലി ഭാര്ള്ജ്രീ സൈന്ധവം പുഷ്ടരരാഹ്വയം 
അക്ഷപ്രമാണം സഞ്ചു,൪ണ്യയ മിശ്രയിത്വാ മധുപ'ലൂതം 
തത് ഖാദേത പ്രാതരുത്ഥായ കാസശ ധാസവിനാശനം 

ന് തേകരാജരസപ്പസ്ഥ ഇടങ്ങഴി കയ്യാന്നിനീരില് നാഴി കുരുമുളകിട്ടു വേവി 
നീരുവറരമ്പോഠം അഭയംംടകടുക്കാത്തോട്ട് , പിപ്പലിംതിപ്പലി. ഭാര്ങ് ഗി ചെറ. തേക്കിന്വേരു', സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ. പുഷ്കരാഹ്വയംപുഷ്യരമൂലത്തിന്വേര് ഇവ അക്ഷപ്പമാണം.മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം പൊടിച്ചുചേതുതു ചൂണ്ണുമാക്കി തേനില് കഴ ച്ചു രാവിലെ സേവിക്കും കാസചും ശ്വാസവും ശമിക്കും. 

൧൩. ജീവന്ത്യാദി 
ജിവന്തീമുസ്ലസുരസത്വഗേലാദ്വയപെരഷ്ടരം 
ചണ്ഡാ താമലക്) ലോഫദാര്ള്ലിനാഗരവാളകം 



൧൩൭൪ സഹസ്രയോഗം 

കക്ടാഖൃശഠികൃഷ്ണ്ാനാഗകേസരചോരകം 
ഉപയുക്തം യഥാകാമം ണ്ണം ദ്വിഗുണശക്കരം 
.പാശ്വരുഗ്ജ്വരകാസഘ്ം ഹിധ്മാശ്വാസഹരം പരം 
ജീവന്തി അട പൊതിയന്കിഴങ്ങു”. മുസ്തു മുത്തങ്ങ, സുരസം-തുഭസിവേത്മ് 

ത്വക്ടഇലവര്ങ്ഗംം ഏലാദ്വയംടചിഠേറലവും ചേരേലവും. പരജ്മൃരംടപുഷ്കര 
ലവേര്. ചണ്ഡ ജേനവംചന്ധക്കിഴങ്ങു കസ്തൂരിമഞ്ഞഠം) പ 
വേര്ം ലോഹംടുമരുക്കഭസ്തും. ഭാര് ങഗീചെവതേക്കിന്വേരു്ം നാഗഥരംചുക്കു. വം 
ഉകടേഇരുവേലിം കം.ടൊഖ്യം-കക്കടകത്ൃംഗി. ശഠീംകച്ചേലം. കൃഷ്ണുംതിപ്പലി 
നാഥകേസരംട-നാഗ ല്പ്വു, ചേരകം -കാട്ടുകച്ചോലം, ഇവ സമം പൊടിച്ചു ഇരട്ടി 
പഞ്ചാരചേത്തു സേവിക്ക. പാര്വവേദന, ജ്വരം, ചുമ, ഇക്കിഠം, ശ്വാസം ഇവ 
രമിക്കം, 

൧൪. ത്രികടുത്രിഫലാദി (സഏവിംശതിഗുല്ഗുലു) 

ത്രികടു ത്രിഫലാ മുസ്താ വിളംഗം ചവ്യചിത്രകം 

ത്വക് ഷഡി പിപ്പുലീമൂലം മാക്ഷികം സുരദാരു ച 

തുംബുരുഃ പൌഷ്ടയരംമൂലം പാറൈലാരജനിദ്വയം 
വിളം സൌവച്ചലക്ഷാരം സൈന്ധവം ഫസ്തിപിപ്പലീ 

യാവന്തേ താനി ദ്ൂരവ്യാണി താവന്തം ഗുല്ഗുലും സമം 

കാസശ്വാസം തഥാനാഫമശാംസി ച ഭഗന്ദരം 

ഗുല്യപ്പീഫം തഥാ ശോഷമാന്ത്രവൃദ്ധിഞ്ച നാശയേത? 
സംവിംശതികോ ഫൃഷ ഗുല്ഗുലുഃ കഥിതോ മയാ 

ത്രികട_. ചുക്കു മുളകു തിപ്പലി. ത്രിഫലത്തേടേ മുസ്തു മുത്തങ്ങാ. വിളംഗം--വി 

ഴഇാലരിക്കാന്മു”, ചവൃംടകാട്ടുമുഭകിന്വേര് ചിത്രകംട-കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു. ത്വക് 

ഇലവര്ങ്ഗംംം ഷഡീ കച്ചോലം. പിപ്പലീമൂലം കാട്ടതിപ്പലിവേര്. മാക്ഷികം--മര് 

ക്കീരക്കല്പ് സുരദംതം-ദേവതാരം. തുംബുരു--ത യൃണ്ലരി, പരഷ്ടൃരമൂലം..പുഷ്ഠരമു 

ലധേര്. പഠഠ--പാടേക്കിഴങ്ങു. ഏല--ഏലത്തരി, ര൭നീദ്വയംടവഠട്ടുമഞ്ഞളും മരമ 

ഞ്ഞെ €ംതൊലിയും. വിളം-വിളയുപ്പ. സപവര്ച്ചലംടതുവച്ച്ലക്കാരം. ക്ഷാരം.--ചവ 

്൭റാരംം സൈന്ധവംടയുതതൂപ്പ. ഹസ്തിപിപ്പലി--അത്തിത്തിപ്പലി ഇവ സമംം 

ഇവജെല്ലാം ക്രടുന്നിടത്തോള.ം ശഗുത ഗുലു (്മഞ്ഞ€ംനീ൪ വേപ്പിലനീര് ഇവയില് 

പുഴുങ്ങി കരടുകളഞ്ഞു നെയ്യില് വവത്തരച്ചു മേല്പ്പറഞ്ഞവ പെടിച്ചതിനോട: 

യോജിപ്പിച്ചു സേവിക്ക. കാസം, ശ്വാസം, ആനാഹം, അശ്, ം ഭഗന്ദരം, ഗുന്മം 

പ്പീഹ, ക്ഷയം, ത്ആന്ത്രവൃദ്ധി മുതലായവ ശമിക്കംം 

൧൫. നാകപ്പൂവാഭി 

നാകച്ച ജീരകവും സിതയും നേരചേത്്തു പൊടിയാക്കി 

തേനില്കഴച്ചു ലിഫ്യാത് തൃഷ്ണാ ശമമേതി ദുസ്സഹാപി യണം 

നാഗല്ലവു, ജീരകം ഇവ പൊടിച്ചു സമം പഞ്ചസാരച്േത്തു നേമ്മിച്ചു രേ. 

നില് കഴല സേവിക്ക, തൃജ്ണു തത്ണ്ലീരദാഹം) ശമിക്കും. 

൧൬. നാല്പാമരാദി 
1, 

നാല്ലാമരാണാമപ്പി മൊട്ടുണക്കി 

നന്നായപൊടിച്ചമ്പൊടു നേത്തുക്രട്ടി 



ചൂണ്റ്റയോഗങ്ങറം ൧൩൭ 

തേനോടതിന്നാലൊഴിയും പിപാസാ 
വില്ലോ കഥായാമിവ പാപസംഘഃ 

നാല്പാമരമെട്ട്” ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു തേന്ചേത്തു സേവിക്ക. കല്ക്കണ്ടുകട്ടി 
ഗനേമ്മിച്ചും പ്രയോഗിക്കാവണ്ടു”. തഴ്സ്നീരദാഹം ശമിക്കും. 

൧൭. വടശൃംഗാദി 

വടശൃംഗനെല്ലിക്രവളമലരും പൊടിയാക്കി നല്പമധുമുദിതാം 
ഗുളികാം നിദധിത മുഖേ കൊടുതായൊരുത്ൃഷ്ണുപോഷ്ക്കുളയും 

വടതുംഗംടത്ആലിന്മൊട്ട്. നെല്ലിക്കാത്തോട്, രവളവേകുൃ, മലരു” ഇവ 
പൊടിച്ചു തേനില് കുഴച്ചു ഗുഭികയാക്കി വായിലിട്ടു അലിച്ചിഠക്കുകു തണ്ണീര്ദാഹം 
ശമിക്കും. 

൧൭, സരസിജമകരന്ദാദി 

സരസിജമകരന്ദം ചന്ദനം തണ്ഡുലിയം 
മധുകമമൃതവല്പി ശക്കരാഭീരു താര്ക്ഷ്യം 
സഹിതമധു തദേതച്ചുണ്ണിതം സുന്ദരീണാം 
രുധിരമുപനിരുദ്ധ്യാദ്യോനിമാശ്ലുപ്പവൃത്തം 

സരസിജമകരന്ദംടത മേരയല്ലപി. ചന്ദനം. തണ്ഡുലീയംചെവചീരവേരു”. മ 
ധുഷംട: എരട്ടിമധുരം. അമൃതവല്ലിടചിററമൃതു. ശക്ര പഞ്ചസാര, അഭീീരു-ശതാവ 
രിക്കിഴങ്ങു. താര്ക്ഷ്യം-മാക്കീരക്കല്പ”ം മരുന്നുകഠം പൊടിച്ചു പഞ്ചസാര ചേത്തു നേ 
മ്മിച്ചു തേനില് കുഴച്ചു സേവിക്ക, സ്റ്്രീകഠംക്കുണ്ടാകുന്ന അസ്തഗ”“ദരം-രക്തസുംവം 
ശമിക്കും. 

൧൮). വിശ്ശദൈലാദി 
വിശൈപലാകണമുസലീഗോക്ഷുരവാംശീസിതാരജസ്തരദ്വത 

വിശ്വം മുക്കം ഏലത്തരി. കണകടതിപ്പലി. മുസലീംനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു. ഗോ 
ക്ഷരം: ഞെരിഞ്ഞില്. വാംശീടക്രവ തവ്. ഇവ പൊടിപ്പഞ്ചസാരചേത്തു നേമ്മി 

_ച്ചൂ തേനില്കുഴച്ചു സേവിക്ക. രക്തസ്രാവം ശമിക്കും. 

൧൯. അമുതാപിപ്പ്ല്യാദി 
അമുതാ പിപ്പുലീ വാംശീ യഷ്ഠീന്ദീവരനാഗരാ$ 
തൃണാഖ്യം പഞ്ചമൂലഞ്ച തുടിക്രശ്ലാണ്ഡശക്കരാഃ 
വസുകം ഗോക്ഷുരം മുസ്ലാ ദാവീ പണ്ണ്ണിചതുഷ്ണയം 
അക്കഭക്താ വരാ യൂഥി വാരാഹീ ക്ഷീരവൃക്ഷകാഃ 
ദപാത്രിംശദാഷധാനാത്തു സുക്ഷ്മചുണ്ണാനി കാരയേത? 
സപ്പ്ിമ്മധുഭ്യാം തച്ചംട്ൂ്ണം ലേഫയേത് സുസമാഫതഃ 
ആത്രേയാനുമതം ത്രേഷ്യം ശരഷ്ണാസ്ഥിസ്രാവനാശനം. 

ചിററമൃതു, പിപ്പലിടതിപ്പലി. വാംശി ക്രവന്തൃവ്. യഷ്ടി_.എരടിമധുരം. ഇ ന്രീവരംടകരിംക്രവളക്കിഴങ്ങു”. നാഗരംം ചുക്കു, തൃണപഞ്ചമൂലം_ദര് വേര് ൨൨ ദര്ഭവേര്, കരി്ധിന് വേര്, അമവേര് വരിന്നെല്പി ന്വേർ ഇവ. വി രരശ്ലാണ്ഡംട കമ്പള. ങ്ങ, ശക്കരംപഞ്ചസാര. വസുകംടതാര്താവല് വേര്, ഗോക്ഷുരം 



൧൩൬ സഫസ്രയോഗം 

ചതെരിഞ്ഞിതം മുസ്തടമത്തങഞ്ങ, ദാവീംമരമഞ്ഞ€ംതോലി. പണ്ണീചതുഷ്ടയം:: കാട്ടഴ ന്നിന്വേര്, കാടപയററി൯വേര് ഓരിലവേള്, മൂവിലവേര്, അക്കഭകത..താ മരക്കിഴങ്ങ്. വരല്രിഫലത്തേടട്., സ്തൂഥി_കാട്ടപിച്ചിവേരു', വാരാഹിം.നിലപ്പന ക്കിഴങ്ങു”. ക്ഷിരധ്ൃ ക്ഷകഘടനാല്ലുംമരമെട്ട്(നാല്മരത്തൊലീ എന്നും പക്ഷം) ഇവ 
ഉണക്കി. പ്പിച്ച ചഏവന്വം പഞ്ചസരാരയ്യം കേത്തു നേര്പ്പിച്ചു തേനും നെയ്യംക്രടി ക൭ഴപ്പു സേവിക്കം ശുക്ലസ്രഠവവും അസ്ഥിസ്റൂ വവും ശമിക്കും, 

൨൦0. പുഷ്യാനുഗം (പാഠാജംബ്വാദി) 

പാഠാജംബ്വാമ്രയോരസ്ഥി ശിലോത്തേദം രസാഞ്ജനം 
അംബഷ്യാ ശലൃലിപിഞ്ഞാ സമംഗാ വത്സകത്വചഃ 
ബാല'“ഹിക്വില്വാതിവിഷാലോദ്ധറതോയദശഗൈരികാഃ 
ശണ്ണഠിമധുകമൂദ്വീകാരക്തചന്ദനകടഫലം 
കട്വംഗവത്സകാനന്താധാതകീമധുകാഞ്ജനം 
പുഷ്യ ഗുഫിത്വാ സഞ്ചയ൪ണ്യ സക്ഷര്ദ്രം തണ്ഡുലാംബുനാ 
പി ബേദശസ്സ്രതിസാരേ രക്തം യച്ചോപവേശ്യതേ 
ദോഷാഗത്തുകൃതാ യേ ച ബാലാനാം താശ്ച നാശയേത? 
യോനി ദോഷം രജോദോഷം ശ്യാവം ശ്വേതാരുണാസിതം 
മുന്നം പുഷ്യാനുഗം നാമ ഹിതമാത്രേയപൂജിതം 

പചഠപടേക്കിഴങ്ങു 9ംബ്ം--ഞൊവല്ക്കുരു പ്രരിപ്പ") ത്ൃൃമാസ്ഥിടമറഞ്ങയണ്ടി 
പ്പരിപ്പ്. ശിലോത്തേദം ക ലകവഞ്ഞി രസഞ്ജേനം ട ൩ ഞനക്കല്ലി നെറ ഒരിനം 
അംബംഫ്മുട അമ്പഴത്തി൯ന്വേകംതാലി ശല് മലീപിഞ്മരം--ഇലവി൯ചചശ സമം 
പഠരച്ചുന വേര്, വത്സകത്വക്ടകുടകപ്പ"ലവലേര്തൊലി! ബാല് ഹികംടചെവതിപ്പ 
ലി വില്വംടകവളവേര് അതിവ.ഷടടത്ാതിവിടയം ലോദഭ്ധാ“റം-പാച്ചോററിത്തെടലി 
തോയദം മുത്തങ്ങാ . ഗെരികംകാവ മണ്ണ്” ശുണ്ണിട ചക്ക്, മധ്മൂഷം--ഇലിപ്പ 
ഒ്ഞാതല് മൂദ്വീക - ന്തിരിങ്ങാപ്പഴം രക്തചന്ദനം ക്ട ഫലംപ.കുമിഴി൯വേരു”. കു 
ട്വംഗംകപയ്യാഴാന്ത. ത്താലി (പരുമരത്തിന് തൊലി എന്നും; വത്സകംടകുടകപ്പാല 
യരി അനന്ത ംകാട്ത്തു വവേര. (്രടുക്കാത്തോടു എന്നും പക്ഷം) ധാതകിട-താതി 
രിപ്പുവ . മധു ദ ം൦..ഇഈനട്ടിമധുനം അഞ്ജനം. അഞ്ജുനക്കല്ല ഇവ സമം എടുത്തു് പൂയം 
നാളില് പൊടിച്ചു തേന്കലത്തി കാടിവെള്ളത്തില് സേവിക്ക. അര്സ്റ്റ് രക്താ 
തിസംരം മുതലായവ ശമിക്കം. തആആത്തവദോഷം, യോനിരോഗങ്ങറം മുതലായവയും 
രേമിക്കംം ) 

൨൧. ഫതദഭഗാദി 

ഹുതഭഗജമോജസൈന്ധവമാഗധമരിചൈസ്സറമാ പത്ഡ്യാ 

അക്ലോദശ്വില്പീതാ പാണ്ഡ്വശോവഹ്നിമാന്ദ്യശോപഥഹരീ 
ഫര ഭക് --കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്” അജമോജംടയമേദകം സൈന്ധവം ഇ 

ന്തൂപ്പ് മാഗധംട-ചെവരിപ്പലി മരിചംടകുരുമഭ കു് ഇവ സമം ചുണ്ണ്ണിച്ചു ഇവയെ 

ല്ലാം ക്രടന്നിടത്തേളം കടുക്കാത്തോടേ പൊടിച്ചും ചേത്തു അഃമമാദശ്വില് നല 

കുളിച്ച മോര।ല് കലക്കി സേറിച്ചാല് പാണ്ഡു, അര്ശ പ് അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവ ര 
മിക്കംം 

൨൨. ഇന്ത്രപ്പുകാണം 

ഇത്തുപ്പകാണമയമോദമിരണ്ടുകാണം 
നാലേവ തിപ്പലി ഹരിതകിയാറുകാണം 



മുണ്ണുയോഗങ്ങറം ൧൩൭ 

വെന്നീരില്നന്നു പുളിമോരിലതീവനന്നു" 
മന്ദാഗ്നിനാമിതി വദന്തി പുരാണവൈദ്യാഃ. 

ഇന്തുപ്പ ഭാഗം ൧. അയമോദകം ഭംഗം ൨.. തിപ്പലി ഭാഗം ത്. കടുക്കാത്തേടഴേ 

ഭാഗം ൬. ഇവ നല്ലപേഠല ചൂള്ല്്റിച്ച പൂടുവെള്ളരതിലോ പുളിച്ച മോരിലോ സേ 

വിക്കം അഗ്നിമാന്ദ്യം ശമിപ്പാന് നന്നു്. 

൨൩. വൈശ്വാനരചുണ്ണം. 

ലവണയവാനിദിീപ്യകകണനാഗരമുത്തരോത്തരം വൃദ്ധം 
സവസമാംശഹരിതകിചുള്ക്്റോ വൈശ്വാനരഃ സാക്ഷാത്. 

ലവണം-ഇന്തുപ്പ ഭാഗം ൭. യവാനിം-: ജീരകം ഭാഗം ൨. ദീപ്യകം അയ് 
മോദകം ഭഗം ൩. കണകടതിപ്പലി ഭാഗം ൪, നാഗരംടകുക്ക ഓഗം ൫ ഇവയെ 
ലാം ക്രടിയെട ത്തോളം കടുക്കാത്തോട്. ഇവ ന്പപോലെ ചുണ്ണിലൂ സേവിക്ക, 
അഗ്നിദീപ്തി ഉ ്ദാകും. 

൨൪. സൂരണാദി. 

ചുട്ട്റ്ികൃതാഃ ഷോഡശ സൂരണസ്ൃ 

ഭാഗാസ്പുതോദ്ധോന തൂ ചിത്രകസ്യ 
മഫൌഷ്ധാദ്ദേവ മരിചസയ ചൈകഃ 
ഗുളേന ദുന്നാമജയായ പിണ്ഡ. 

ക ന്മൂര൪ണംടകാട്ട്ചേന പൊടിച്ചതു ഭഗം ൧൬. ചിത്രകം --കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു 

ഭഗം ൮൮. മഹൌഷധംം മുക്കു ഭാഗം ൨ മരിച്ം -മുഭകുഭാഗം ൧. ഇവ ചൂണ്ണിചു ശ 
ക്രയില് കുഴച്ചു സേവിക്ക, അശസ്സ' ശമിക്കും. 

൨൫. ദന്തീത്രിവൃതാടി. 

ന്തി ത്രിവ്ൃന്മഹാശ്യാമാ കമ്പില്യഃ കടുകാഭയാ 
നിലിനിമഗധാചുള്്റം ചിത്രതൈലസമന്വിതം 
വിരേചനമുദാവത്തം മുഡ്ഥവാതാനുലോമനം. 

ഭന്തിംനാഗടന്തിവേര്, ത്രിവൃത്- ത്രികോല്പക്കൊന്നേ. മഹാശ്ൃഠമനാല്ലെട്ഛാലു 
ഒക്കാന്ന കമ്പിലും--കസന്പിപ്പാലവേരതൊലി കട്ടകാടകടുകരോഹിണി. അഭയടം 
കടക്കാത്തോട് . നീലിനിവട്ടല്പന്തംളി. മഗധാകടതിപ്പലി. ഇവ പൊടിച്ചു തആആവണ 
ക്കെണ്ണുയില് കുഴച്ചു സേവിക്ക. വിരേചനം വരും, ഉദാവത്തം ശമിക്കുംം വാതവൈ 
ഗുണ്യം ഇല്ലാതഭകേംം 

൨൬. വിശ്വാജമോജാദി. 

വിശ്വാജമോജസിന്ധൃത്ഥചിഞ്ചാത്വഗ്ഭി; സമാഭയാ 
തക്രേണോഷ്ണ്ാംഭസാ വാപി പീതാതീസാരനാശിനീ. 

വിശ്വംടമുക്ക്. തഅജമോജം _-അയധമാദകം സിന്ധൃത്ഥം. ഇന്തുപ്പ്, ചി 
ത്വക്ഛവുളിധവരിചെത്തെൊലി (വുളി ംപെരേ।ക്ക എന്നും) ഇവജെല്ലംംക്രടിയിടത്തോ 
൫൦ കഴുക്കാത്തേഴ$ നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു മോരിലോ ചൂഴവെള്ളത്തിലോ സ്വേവിക്ക. 
അതിസാരം ശമിക്കും, 
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൨൭. ത്രികടുകാടി (ചുദ്ട്ലൂരാജന്) 
ത്രികടുകമജമോജം ചിത്രകോ ഫിംഗു ഭാര്ങ'ഗീ 
വിളമപി സഫചപവ്യം സൈന്ധവം യാവശ്രുകം 
അമൃതമിതി ഭിഷഗഭിഃ പൃജിതശ്ചൃ്ല്്റൂരാജഃ 
കഫപവനനിഹന്താ ശുലഹാ ദീപനശ്ച. 

ത്രികടുകം ചുക്കു, മുഭക, തിപ്പലി. അജമേംജം അയമോദകം. ചിത്രകം 
കൊട്ടവേലിക്കിഴ ങ്ങ്, ഹിംഗുംകായം. ഭഠര്ങ്”ഗീ ചെവതേക്കിന്൯ വേര്. വിള വിള യപ്പ്. ചവൃംടകാട്ടമുളകിന്വേര്. സൈന്ധവംഇന്തുപ്പ്. യാവശ്രുകംടചവക്കാരം: 
ഇവയുടെ ചുണ്ണ്ണം കഫവായുക്കളെ ശമിപ്പിക്കും. വേദന പോക്കുകയും ദീപനം വരുത്തു 
കായും ചെയ്യും. 

൨൮. കായംപുരന്ദരാദി. 
കായംപുരന്ദരയവാതിവിഷാ വയമ്പും 
സരവച്ചലാഭയരജാംസി സമാനികൊണ്ടു? 
ഓക്കാനവത്ൃപി കടിപ്പിതു നോവിലാശ്തു 
വെന്നീരിലാമസഹിതേ ഗ്രഹണിീഗദേ ച. 

കായം, പുരന്ദരയവംടടകടകപ്പാലയരി. അതിവിഷട അതിവിടയം, വയയ്മു. 
സയവച്ചലംടതുവര്ച്ചിലക്കരേം. അഭയ.-കടുക്കാത്തോടു ഇവ സമം പൊടി ഗ്രഹ 
ണിക്കും ഓക്കാനത്തോടുക്രടിയ വയറവവേദനയ്ക്കും കൂടുവെള്ളത്തില് സേവിക്ക, 
ശമിക്കും. 

൨൯. മഹാവഫ്നിവജ്ും. ക 

വര്ഷാഭ്ൂചിരവില്വമുസ്തശരപുംഖാരഗ്വധോഗ്രാശഠി- 
പാഠൈലാഫിംഗുഭാര്ങിസുരതരുഹപുഷാക ച്ലുവൃക്ഷാരുധാന്യം 
മാദ്രി ദാവി നികുംഭക്രിമിരിപുദഹനം ദീച യക ജീറകേ ദ്വേ 
ത്വക്പത്രാരുഷ്ട്രരാണി ത്രികടുകരികണാ ഡാഡ്ിമാര്ും വരാം ച 
ക്ഷാരം ശിഗ്രോഃ പലാശാത” തിലകതള ചയാത് ഗോക്ഷുരാത? 

(കാളമുഷ്ട്രാത് 
ഭൂഷ്ണം ലോഫസ്ൃകിട്ടം തദപി പടുജലേ ചൂഴ്ല്റ്റുയിത്വാ ച സവ്വം 
പ്രത്യേകം മാതുളുംഗാര്ദ്രകജനിതരസേ ഭാവിതം സഏകൃത്വ- 
സ്ത്ച്ചുണ്ണം കുക്ഷിരോഗാനപഹരതി മഹാവഠഥനിവജ്യാഭ।ധാനം. 

വര്ഷാഭ_നമിഴാമവേരു. ചിരവില്വം_ത്ആവിത്തെലി. മുസ്ലാടമുത്തങ്ങാ. ടിന ആരഗ്വധട്കേകെന്നവേര്തെലി. മഗ്ര - വയയ്മു്. 
ശഠി കച്ചോലം: പഠഠം- പാടേ ക്കിഴങ്ങു” .ഏല--ഏലത്തരിം ഹിംഗുടകായേം. ഭാര്ങ്ഗിട 

ചെവതേക്കിന്വേര്ം സുരതരു ദേവതഛം. ഹപുഷടടഅടയ്ക്കാമണിയന്വേരു”. 
കഷ്യംട- കൊട്ടം. വൃക്ഷമം..മരപ്പുഭിവേര് തൊലി. ധാന്യം-കൊത്തമ്പാലരിം മാ 
ദ്രീഅതിവിടയം. ദാവീമരമഞ്ഞ€ത്തൊലി. നികംഭംടനാഗദന്തിവേര്, ക്രി 
മിരിപും.വിഴാലരിക്കറമ്പു”: ദഹനംടകാട്ട്വേലിക്കിഴങ്ങു”ം ദീപ്ൃകം .അയമേദേ 
കംം ജീരകേ ദ്വേ ജീരകവും, കരിംയീരകവും, ത്വക് ഇലവര്ങം. പത്രടേപച്ചി 
ലവ. അരുഷ്്യരം ചേക്കുരു. ത്രികടു. ചുക്ക, മുളകു, തിപ്പലി. രിക 
ത്തിപ്പലി. ഡാഡിമം.താളിമാതളക്കായ്ം അമും--ഞെരിഞ്ഞാന്പുളിക്കിഴങ്ങു്, 
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വരാ-ത്രിഫലത്തോട”. കഷ്ധാരം--പവക്കാരം. ശിഗ്ര-മുരി അമവര്തൊലിം പലശേംം 

പ്പാശിന്തൊലി (ചമത) തിലകുതദ ചയം--എഒളിന്കാച്ചില്. ഗേക്ഷുരം-ഞ്ഞെ 

രിഞ്ഞില്ം കാജമുഷ്ടയം കത്ത ചതുരക്കള്ളിവേരു. ഭൂഷ്ഠംലേഹേസ്ൃകിട്ടം-ശുഭ്ധിയം 

ക്കിയെടുത്ത പുരാണകിട്ടചുണ്ണും. ഇവ നേക്കെ ചുണ്ണിചു പി 

ത്തിലും, മാതുഭംഗാദ്രകഴ:നിതരസേം-താളിമാതളപ്പഴത്തി ന്൯രസത്തിലും ഇഞ്ചിനീ൪ 

ലുംഏഴുതവണ ഭംവനചെയു ചുള്്്റിചൂസേവിച്ചല് വയറാഠിലെ ഏല്ലാ രോഗങ്ങമു.ം 

ശമിക്കും. 

൩0. ക്രശ്മാണ്ഡോവാരുബിജാദി. 

ക്രശ്ലാണ്ഡോവാരുബിജം മഗധജമധുകദ്രാമഡീന്ദീവരിഭി.. 
മ്മത്സ്യണ്ഡീവാംശിവത്സാദനിവസുകമഹിതാലകമ്ദോച്ചടാഭി 
ചൂട്ട്റുംകൃത്വാ തു മദധ്വായു തമവലിഹതോവസ്ത്റിരോഗാസ്സുകൂച ശ്രൂഃ 
നശ്യന്തൃഷ്ണാനിലാദ്യാ ഭവതി പുനരഹോ കാ കഥാ മൃത്രകൃച് ക്രേ. 

കര്ശാണ്ഡോറ്ഠരുബീമ അറംകമ്പള അയരിയും വെമമരിക്കാക്കുരുവുംം മഥ 

ധജംടതിപ്പലിം മധുകംട ഇരട്ടിമധുരം. ദ്ൂരഠാമഡി ഏലത്തരി ഇന്ദീവര ടേകരിംക്രവള, 
ക്കിഴങ്ങു്*. (ശതാവരിക്കിഴങ്ങാണെന്നള്ള അഭിപ്രഠയക്കാരുണ്ടു .) മത്സ്യണ്ഡി-മീനാ 
ഞ്ജാണി (മീ൯കന്്റിശക്കര - കല്ക്കണ്ടു' ഇദവിധം ചേക്കയുമാം വാംശീടക്രവ 
൬൨. വത്സാദനി-ചിറഠമൃതി൯൬൭ . വസുകംട താർതാവല് വേര്. മഹീതാലക: 
ദ്ം-നിലപ്പനുക്കിഴങ്ങു്, ഉച്ചടകരുവിക്കിഴങ്ങ് ഇവ സമം ചുണ്ണിച്ചു തേനില് കഴ 
ച്ചു സേവിച്ചാല് വസ്തിരേോഗങ്ങം, ഉൃഷ്ണൂരോഗഗങ്ങഠം, വാതരോഗം, മൂത്രകൃഷ്ണൂറം മുത 
ലായേവ ശമിക്കും. 

ക ൩൧. ആകലീകതകാദി. 

ആകലികതകകൈരവഗുഞ്ചജാ_ 
ബിജമൂദ്ണ്ണുസഫിതം പരിശുഷ്ടരം 
ശംഖണസുയയ പിശിതം മധുനാ തത് 
സേവിതം ഫരതി മേഹമശേഷം. 

ആകലീ--ആവീരക്കുരുവു”. കതകംട-തേറഠാമ്പരല്, കൈരവബി്"ജം-- ആയല 
രി. ഗുഞ്ജാബിജം_.കുന്നിക്കരു. ഇവ ഉണ് ക്കിപ്പെടിച്ചു ശംഖണസ്യപിശിതംടനത്ത 
യ (ഞവഞ്ഞി മാംസം ഡെയ്യ്യില് വധത്തുപൊടിച്ചുചേത്തു തേനില് കുഴച്ചുസേവി 
ചാല് ഏല്ലാ മേഹങ്ങളു.ം (മൃത്ൂമൊഴിവു”। ശമിക്കും. 

൩൨. വിളംഗരാസ്ത്ാദി 

വിളംഗരാസ്ത്റാസുരദാരുഭാര്്ളീ 
വചാപടുക്ഷാരകടത്രികൈശ്ച 
സദിപ്യകൈഃ കൂണ്ണ്ണുമിദം പ്രലീഡഥം 
നിഫന്തി വൃദ്ധീനഖിലാന് ക്ഷണേന. 

വിള.ംഗടേവിഴാലരിക്കാന്മു”. രാസ്റ്റാടചിഠറരത്ത. സുരദംരും-ദേവതാരം. ഭ 08 
ങ്ഗീ ചെവതേക്കിന്വേരു'. വച ഠംവയമന്മു”. പടുടതത്തുപ്പ'്. ക്ഷാരംംംചറല്ല്ാരംം 
കട്ത്രികം- കുക്കു മുഭക തിപ്പലി. ദീപ്ൃകം-അയമോദകം. ഇവകൊഴണ്ടുന്ടാക്കിയ 
ചൃണ്സ്ും ഒചിത്യാനുസാരം ആവണക്കെ നെയ്യൂമുതലായവയില്ത കുഴച്ചു സേവി 
വാല് എല്ലാവിധ വൃദ്ധി (ആന്ത്രവൃദ്ധി രോഗങ്ങളും ശമിക്കും, 
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൩൩. ത്രിലവണപതശ്തഗന്ധാദി. 
ത്രിലവണപശ്രഗന്ധം പഞ്ചകോലാജമോജം 
മരിചമിസിവിളംഗം വിംഗുവൃക്ഷാ ശൃപാഠാ$ 
വിബുധതരു വിശാലാ ക്ഷാരയുഗം നികുംഭം 
ഗജകണവരകുംഭം ജീരകേ ദ്വേ ശഠീ ച 
ജലധരധനികോഗ്ാസുംബുരുഃ കോലഭാള്ല്മീ 
ഗടദഫപുഷയവാനികാരവീവേതസാക്ും 
ദഷദി  കലമൊപ്പം കൂഴ്ണ്ണിതം ബീജപൃൂര_ 
സ്വരസപരിനിപീതം ഭോജനേ വാ പ്രഗേ വാ 
ലു, തമഫിമജലാടൈ ൃസ്സ്റേവിതം ഹന്തി ഗുല്യാന് 
എദയജഠപാശ്വസ്ഫിക്കടിവസ്തിശുലാന് 
ഉപലമപി ച ശക്തഃ പക'തൃമഗ്നിസ്തൃതഃ സ്യാത്" 
ഏൃതമപി പരിപക്വം ഭേഷജൈരേഭിരേവ. 

യിലവണംടഇന്തുപ്പ, വിളയുപ്പ, കല്ലപ്പും പ.ശുഗന്ധടേത്തുട്ടുനറിവേള, 
“വേര, പഞ്ചകോലംടകാട്ടുമുളകിന്വേ൪, കട്ടേതിപ്പലിവേര്, കുക്കു, തിപ്പലി, കൊട്ട 
വേലിക്കിഴങ്ങു”. അജമോജം- അയമോദകം, മരിചംകുരുമുള.കു”. മിസീ_ശത 
കുപ്പം വിഭംഗംടവിഴാലരിക്കാമ്പു്, ഹിംഗും-.കായം. വൃക്ഷാമുംടപുളിവേരിഷതൊ 
ലി. പാഠകടപടട ക്കിഴങ്ങ്, വിബുധതരും--ദേവതാരം. വിശാലടകാട്ടുവെള്ളരിവേരു" 
ക്ഷാരയുഗ് മം.-ചവക്കാരവും തുവച്ചിലക്കാരവും; നികുംഭം--നാഗദന്തിവേര്. ഗജ 
കണട രത്തിത്തിപ്പലി., വരംത്രിഫലത്തോട്ട്. കംഭ:ത്രികോല് പക്കൊന്നേ. ജീരക 
ദ്വയംംടമീരകവും കരിംജീരകവം. ശഠിടകച്ചാലംം 2ലധരംടമുത്തങ്ങ. ധനിക 
കൊത്തന്വാലയരി, ഉഗ്ര-വയമ്പും തംബുരു ടത യൃണലരി. കോലം-ലന്തക്കുരു. ഭാ 
ങ് ഗീം-ചെവതേക്കി൯വേര്. ഗദംം:കൊട്ടം, ഹപുഷട- അടയ്ക്കാമണിയന്വേര്ം 
യവാന ജീരകം. (ഇവിടെ അയമോദകമെന്നും അഃ മോജത്തി൯സ്ഥാനത്തു ത്ത 
ശാളി എന്നും ഗ്രഹില്യവരുന്നതും സയ്പ്യദായമാകുന്നം) കരേവിചകാര്കോകിലരിം 
(ഇതിനു കരിംജീരകം എന്നമത്ഥമുണ്ടു”. ആ പക്ഷത്തില് ജീരകം ൨.൦ ഉരടിക്ക 

“യും വേണം. വേതസാമൂം.ഞരിഞ്ഞാംപുളിക്കിഴങ്ങ ഇവ സമം ചുള്സ്റ്റിലു ബീ 
ജചൃരസ്വരസം ട ചെരനാരങ്ങാനീരു ര്രാളിമാതളപ്പഴനീരു) ഇവയിലെന്നില് കല 
ക്കി സേവ!ക്ക. ആയതു ത്തഹരകാലത്തിലോ രാവിലെയോ ആകാം. ചൂടുവെള്ള 
ത്തിലും സേവിക്കാം. പാര്ശ്വങ്ങഠം അരക്കെട്ടു മുതലായ ഭാഗധങ്ങളിലെവേദനം വസ്തി . 
“വേദന ഇവ ശമിക്കും. വലുതായ അഗ്നിദീഷ്കിയുണ്ടാകും. ഈ മരുന്നുകറം എല്ലാം 
നെയ് വല്ല സേവിപ്പാനും നന്നു. 

൩൪. അഷ്ട്കുണ്ണം. 

ത്രികടുകമജമോജം സൈന്ധവം ജീരകേ ദ്വേ 
സമധരണയധ്ൃതാനാമഷ്ടമോ ഹിംഗുഭാഗഃ 
പ്രഥമകബളഭോജ്യഃ സപ്പരിഷാ ചുണ്ണകോ/യം 
ജനയതി ജഠരാഗ്നിം വാര.ഗുന്മം നിഫന്തി. 

ത്രികടുകംകുക്കു”, മുളകു, തിപ്പലി. അജമോജംചത്രയമോദകം സൈന്ധവം: 
ഇന്തുപ്പ് ധീരകദ്വയം.,ജീരകം, കരിംജീരകം ഹിംഗുടകായം ഇവ സമം ചൃണ്ണുമം 

ക്കി നെയ്യില് കുഴച്ചു ഉയണുകാലത്തു ആദ്യത്തെ മുരുളയില്വച്ചു സേവിക്ക. ജാ 



ലൃണ്ണ്ണുയോഗങ്ങറം ൧ത്൧ 

രാഗ്നിക്കു ബലമുണ്ടാകയും വാതഗുന്മം ശമിക്കയും ചെയും: ഈ യോഗത്തിന്--- 

കുക്കു” ൭, മുളക് ൫, തിപ്പലി ൯, അയമോദകം ൨. ഇന്തപ്പ് ൫, നീരകം ൯, ക. 

രിംജീരകം ൬, കായം ൮ ഇങ്ങനെ കഴഞ്ചുകറം യോജിപ്പിച്ച ചുണ്ണുമാക്കണമെന്നു 

നുഭവപ്രകാരം വൃദ്ധവൈദ്യന്മം ക്ഭിപ്രഠയമുണ്ടു”. ൫ന൬നഠല് ചില ഗ്രന്ഥകരേന്മാര്. 

ഇയ ദ്ര്രോകത്തിനു” മേത് പ്രകാരമാണു അത്ഥമെന്ന ഗ്രഹിച്ച വ്യാഖ്യാനിച്ചതു ക്ഷ 
ന്തവുമല്ല. 

൩൫. അഭ്ൂരകഗന്ധകാദി. 

അഭ്ൂരകഗന്ധകടംകണതുതൈഗ്രസ്ത്യൂഷണകാന്തയുതൈഃ കൃതചുണ്ണം: 
പാചനരോചനദീപനമേതത* ഗുന്മവികാരമപോഫതി സദ്യഃ 

അഭ്രകം (ഇതിന്െറ ഭസ്തം) ഗന്ധകം (നെല്പിക്കാഗന്ധകം ശുഭ്ധിചെയ്ത്തതു”.) ളം 
കണംം-പെന്േകരം; തത്ഥംരത്ത് ,ഇതു ഭസ്തമംക്കി ഫടുത്തതു്.) അയസ്ത്യാന്തം. 

(ത്രദ്ധിചെയ്യു ഭസ്തൂമറക്കിയതു്) ത്രൂഷണംടടചക്ക്” മുളകു തിപ്പല। ഇവ ഒരുമിച്ചു ലൂ. 

ക ന്്ിച്ച് യോമിച്ച അനുപാഠനത്തില് സേവിച്ചാത്, ഗുന്മവികരരങ്ങംക്കു നന്നും. 
മഠരാഗ്നിബലവും രുചിയും വഭദ്ധിക്കും. 

൩൬. ഫംഗുവചാദി. 

ഹിംഗുവചാവിജയാപശ്രഗന്ധാഡാഡിമദിപ്യകധാന കപാഠാഃ 
പുഷ്ടരരമൂലശഠിഫഹപുഷാഗ്നിക്ഷാരയുഗദ്വിപടുത്രികട്ട സി 

സാജാജി ചവ്യം സഹതിഡ്രിണീകം 
സവേതസാക്കും വിന ഫന്തി ലുമ്ല്്ും 
ഹൃത്പാശ്വപ്പഷ്ടസ്പനകക്ഷിരോഗ_ 
ശുലാഗ്നിവായ്വാമകഫോത്അഭവാനി 
കൃശരരാന് ഗുന്മാ൯ വാതവിഞണ്മൃത്ൂരസംഗം 

' കണ്ടലേബന്ധം ഡൃദ്ഗദം പാണ്ഡുരോഗം 
അന്നാശ്രദ്ധാപ്പ്'ഫദുന്നാമഫിദ്ധമാ.- 
വര്ദ്ധാ്മാദ്ധ“മാനശ്വാസകാസാഗ്നിസാദാന്. 

ഹിംഗുംകായം, വചംചവയയമ്പു്, വിജയാകടുക്കാത്തോടട”. കഞ്ചാവു" എന്നും 
ഗ്രഹിക്കുമാവണ്ടു്) പശുഗന്ധടത്ട്ടകൊട്ടപ്പാലേവേര്. ഡാഡിമം-താളിമാതളക്കാ 
യ്ം ദീപ.,കംടഅയമോദകം, ധാനൃകം-കൊത്തമ്പാദ്യയരി. പാഠ_പാടക്കിമ ങ്ങ്“ പുഷ്കൃരമൂലംം-വുഷ്ജയരമൂലവേള്. ശഠീ-കച്ചേലം. ഹവുഷം. അടയ്ക്കാമണിയൻ 
വേര്. അഗ്നി കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു, ക്ഷാരയുഗംംംചവക്കാരവയം തുവച്ചിലക്കുംര 
വുംം ദ്വിപ$. ഇന്തുപ്പം വിഭയുപ്പംം ത്രികടുംചുക്ക, മുഭക്,. തിപ്പലി. തരജാജി_ആ 
യമോദഭകം. ചവ്യം൭ കാ മുള കിത് വേര്, രിന്ത്രിണീകംപുടിവേരി൯തൊലി., വേത 
സംമും--ഞെരിഞ്ഞാനപുകിക്കിഴങ്ങു്. ഇവ ചൂഴ്സ്റമാക്കി സേവിക്ക. നെഞ്ചുവേദന, പഠ൪ശ്പവേദന, മുതുകുവേദന, കുക്ഷിരോഗങ്ങഥം, വായുക്ഷോഭം, തആമം, കഫം 
ഇവനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകഠംം, മൂത്രകൃള്ണു“റം, ഗുന്മ രാഗങ്ങഠം, മലമൂത്രാദി 
തടസ്സം, ഹദ്രാഗം, പഠണ്ഡു രോഗം, ഭ കതദ്വേഷാംം, അശസ്സ്, ഇക്കിഠം, വൃദ്ധി, ആനാംഫം, അഗ്നിമാദ്മയം, ശ്വാസകാസങ്ങഥം മുതലായവ ശമിക്കും, 
യാല് കെറള്ളുാഠം 

വടകമാക്കി 

൩൭. ഫിംഗുത്വഗാദി 
ഹിം ഗുത്വഗ്വിശ്വചവ്യാഫ്വയമരി പതുടികാരവീവഫ്പൃയജാജി. 
ക്ടമുലാഭമോസൈസ്സഫകൃതപചുഭിമ്മാഗധീചുള്്റമുറു; ച്ചാ 



ഫ൧ര്൨ സഹസ്രയോഗം 

പ്രസ്ഥാദ്ധം യോ വരിഷ്ഠം ലവണമഥദഫോന്നാളികേരോദരസ്ഥം 
ശുലിപൃതികകാഷ്ടൈജ്ജയതിച ഫവിഷാമാക്ഷികാഷ്്യേനലീഡ്വാ 

ഹിംഗുംംകായം. ത്വക'ടഇലവര്ങ്ങം. വിശ ലുക്കു", ചവൃയാഹവപയംം.കാട്ട 
മുളകിന്വേരു”. മരിചംട-കരുമുഭ ക, തുടി ഏലത്തരി. കാരവിംകരിംജീരകം. വ 
ഖനി കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്. അജാജി-- ആശാളി. കൃഷ്ണൂാമൂലം-കാട്ടതിപ്പലിവേരു'ം 
അജമോജം-അയമോദകംം, ഇവ ൯൩ കഴജുവിതം, മാഗധീചുണ്ണുമഷ്ടിടതിപ്പലി 
പ്പൊടി പലം ൧. വരിഫ്ലുംലവണംട ഇന്തുപ്പ്. പ്രസ്ഥാഭ്ധം-൮ പലം. ഇവജയെല്ലഠം 
പൊടിച്ചു വാട്ടുതേങ്ങയുടെ അകത്തടച്ച സതില് വിറകിട്ടു ചുട്ടെടുത്തു ചിരട്ടകള 
ഞ്ഞു തേങ്ങയോടുക്രടി മരുന്നു പൊടിച്ചു താന്നിക്കാപ്രമാണം ഒദചിത്ൃംപോലെ. 
ഫഹവിഷം നെയ്യില് കഴഃച്ചം, മാക്ഷികാഡ്ഷ്യേന-ചെവതേനില് കഴച്ചേം സേവിക്ക. 
ഗുന്മശ്തൂല ശമിക്കും, വടകമാക്കിയാല് കൊള്ളാം, 

൩൮. അയോരജോനാഗരാദി 

അയോരജോനാഗരവഫ്ിപത്ഥ്യാ- 
കലിംഗദന്തീത്രിവൃതാഃ സമാംശാഃ 
കൂദ്ട്്ാനി “ ഗാമൂത്രപരിച്ളുതാനി 
ശോഫോദരഘ്പംനി ഭവന്തി സദ്യ. 

അയേരേജസ്സ്റ ആം നാഗര ടക്ക. വഹ്നിം-കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു”, 
പത്ഥ്യ-- കടുക്കാത്തേറട്ട്, കലിംഗം കുടകപ്പാലയരി. ദന്തീടനാഗദന്തിവേള്. ത്രി 
വൃതത്രികോല്ലക്കൊന്നം ഇവ സമാംശം ചുൂണ്റ്റിച്ചു വീണ്ടും ഗോമൂത്രത്തില് ഭംവന 
ചെയു എടുത്തു സൂക്ഷിക്കം ഗോമമുത്തത്തിലോ (ആവണക്കെണ്ണ മുതലായവയിലോ) 
മര്ട്ടിച്ചു സേവിക്ക, ശോഫം, മഹോദരം മുതലായവ ശമിക്കും. 

൩൨൯. നാരാചകചുണ്ണും 

യവാനി ഹപുഷാ ധാന്യം ശതപൃഷ്ക്ോപകുഞ്ചികാ 
കാരവി പ്പ്പലിമൃലമജഗന്ധാ ശഠ് വചാ 
ചിത്രകോ ജീംകം വ്യോഷം സ്വണ്ണുക്ഷിഠിഫലത്രയം 
ദ്വൌ ക്ഷാരൌ പരഷ്ടൃരംമൂലം കുഷ്ടം ലഡണപഞ്ചകം 
വിളംഗം ച സമാംശാനി ദന്ത്യാ ഭാഗത്രയം തഥാ 
ത്രിവൃദ്വിശാലേ ദ്വിഗുണേ സാതലാ ച ചതുര്ഗ്ഗണാ 
ഏഷ നാരാചകോ നാമ ചൂണ്ണ്ട്ോ രോഗഗണാപഃ 
നൈനം പ്രാപ്യാതിവത്തന്തേ രോഗാ വിഷ്ണ്ുമിവാസുരാഃ 
തക്രേണോദരിഭിഃ പേയേ ഗൃന്മിഭിര്ബദരാംബുനാ 
ആനദ്ധവാതൈസ്സുരയാ വാതരോഗേ പ്രസന്നയാ 
ദധിമണ്ഡേന വിട്സംഗേ ഡാഡിമാംഭോഭിരശസൈഃ 
ചരികത്തേ ച വൃക്ഷാമ്രൈരുഷ്ണാംബുഭിരജീണ്ണുകേ 
ഭഗന്ദരേ പാണ്ഡുരോഗേ കാസേ ശ്വാസേ ഗളഗ്രഛഫേ 
ഹൃദ്രോഗേ ഗ്രഹണിദോഷേ കഷ്ടരേ മന്ദാനലേ ജ്വരേ 
ദംഷ്ക്ാവിഷേ മൂലവിഷേ സംഗരേ കൃത്രിമേ വിഷേ 
ബഥാഫ്ഥം സ്റ്റിശ്ധകോഷ്ടേന പേയമേതദ്വിരേചനം. 



ചൂ്ലറ്റുയോഗങ്ങ0ം ൧൪൩. 

യവാനിചജീരകം, ഹപുഷാ-അടയ്ല്രാമണിയന്വേരു. ധാന്യം-കൊത്തെമ്പാല 

യ്രി, ശതപുഷ്കു-ശതകപ്പ. ഉ പകുഞ്ചിക-അത്തിത്തിപ്പലിം കാരവിടകരിംണിരകം. 
പിപ്പലീമൂലം -കട്ടേതിപ്പലിവേര്, അജഗന്ധടത്തുട്ടകൊട്ടപ്പാട . ശഠിടകച്ചോലംം 

വചംടവയമ്മപു, ജീരകം, ചിത്രകം കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു. വ്യേറഷംടഥുക്ക, മുളകു, 

തിപ്പലി. സ്വള്്റ ഷീരി_ചതുരക്ക മളിവേര്ം ഫലത്രയംടത്രിഫലര്ത്തോടുട. ക്ഷാരങ്ങറം 
ചവക്കാരം, തുവച്ഷിലക്കാരം. പഷഷ്ടൃരമൂലം ടവുഷ്ഠുരമൂലവേരം കുഷ്ടം വെള്ളക്കൊട്ടം. 

ചവണപഞ്ചകകംഇത്തുപ്പം വിളയുപ്പ, വെടിയുപ്പ, കല്ലവ്പു, കരുപ്പു. വിളംഗടേ- 
വിഴാലരിക്കാനു ഇവ ഓരേം കഴായുവീതംം ദന്തി_.നാഗദന്തിവേള കഴഞ്ചു ൩.൦ 

 ത്രിവൃത്-ത്രികോല്പക്കെന്നേ. വിശാലകകാട്ടുവെള്ളരിവേരു ഇവ ൨. കഴമ്ചുവീതം, 
സാതലംബ്രവ്മി കഴഞ്ചു ൪. ഇങ്ങനെ കരടി ചുണ്ണ്ണിച്ചൂസേവിക്ക. അനുപാനങ്ങം. 
മഹേദേരത്തിനു മോരില്ം ഗുന്മരേംഗികഠം ലന്തക്കുരു ക്കഷായത്തിലും, വാതികവിബ 
ത്ത്തിനു സുരാമദുത്തിലും, വതേരോഗികഠം തെളിഞ്തെ മഭൃത്തിലും, മലബന്ധമുള്ളു 
വര് തൈര്വെള്ളത്തിലും, അര്ശസ്സള്ളവര് താളിമാതളപ്പഴ ത്തി നനീരിലും, ഉരുണ്ടു 
കയററം മുതലായ വേദന കഠംക്കു കോല്പ്പുളി വേരിന്തൊലിക്കഷായത്തിലും, അജീ 
ഇ്ണുത്തിനു ചൂടുവെള്ളത്തിലും സേവിക്ക ഭഗന്ദരം, പാണ്ഡു, കണ്ണമാല, കാസശ്വാ 
സം, ഫൃ ദ്രാഗം, ഗ്രഹണി, കഷ്ടം, അശഗ്നിമാദ്യം, ഒപവരം, കൈവിഷം മുതലായ വി 
ഷങ്ങം ഇവയ്യു കോഷ്ടുസ്റ്റിശഭ്യാത വരുത്തിയശേഷം യഥായോഗ്യം ഇതു സേവിച്ചു 
വ.രേചിക്കാംം മേത്പറഠഞ്ഞ രോഠാങ്ങം ശമിക്കും. 

ര റം പ്പല്യാദി 

പിപ്പലിനാഗരദന്തികറംതുല്യാസ്കൈരഭയാ ദ്വിഗുണോന്മിതഭാഗാഃ 
അഭ്ധാമിതം വിളമുഷ്ണപയോളിഃ പീതമപോഫതി കക്ഷിമഫത്വം 

പിപ്പലിടയിപ്പലി. നാഗരംട ചുക്ക. ദന്തി..നാഗദന്തിവേ ഇവ സമം. കട 
ക്രാത്തോടു ഇവയ്ക്കു രട്ടിം വിലംവ'ഒയുവു. മേല്പറഞ്ഞവയുടെ അഭ്ാഭാഗം. 
ചുണ്ണിച്ചു മു ടവെളളത്തില് സേവിക്ക. മഹോദരവും വയരവീപ്പും കട്ടിയും ശമിക്കും, 
ഇതില് കടുക്ക തിപ്പലിയുടെ ഇരട്ടിയെന്നും വിളയുവ്വ തിപ്പലിയുടെ പകുതി അള 
വെന്നുമുള്ള അഭിപ്പായ ങ്ങളും രോഗാനുസാരേണ സ്വീകായ്യമഠകാവുനതിനാല് ത്ത 
വിധത്തിലും പരമ്പരയായ വിധാനം സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടു്. 

ര്൧ സാനുഹിപിപ്പലികം 

സ്നുഫിക്ഷിരേ സഫൃകൃത്വാഭാവിതം പിപ്പലീരജഃ 
ഗോമുത്രേ കോഷ്ണ്ുതോയേ വാ പീതം ജഠരനാശനം 

പിപ്പലീരജഃടതിപ്പലിപ്പൊടി, ഏഴുദിവസം കള്ളിപ്പലി ല് ഭവനചെയൂ ഏട്ട 
ത്ത ചുണ്ണിചു ശോമൃതൂത്തിലോം ചൂടുവെദലത്തിലോ സേവിച്ച മഹോദരം ശമിക്കും. 
(രീക്ഷ ണവിരേചനമായ കള്ളിപ്പാല് വിരേചനംവരുത്തുന്നതു മൂലം മഹോദരം ഗുന്മം 
മുതലായ രോഗങ്ങളെ. ശമിപ്പിക്കന്നതാണു”.) 

൪൨. അക്കപത്രാദിഭസ്മം. 

അക്കപത്രം സലവണമന്തര് ദമം വിപാചിതം 
യ ി ി മസ്ത്ൂനാ തത് പിബേത് ക്ഷാരം പ്പീഹപ്രശമനം പരം. 

അക്ക പത്രം-ഛൃരുക്കില. ലവണം. ഇന്ത 
കില് സ്ഫുടച്ചട്ടിയിലോ ആക്കി കനല് ത്തീയിഴലേ 
തൈര്വെള്ളത്തില് ഇര൭ ക്ഷാരം സേവി 

ഇവ തേത്ങയ്ക്കുകത്തോ അല്ലേ 
0 വഠറളിത്തീയിലേോം ഭസ്തമാക്കി 

ച്ചാല് ല്ല്രീഹംവ” ഗുന്മം മുതലായവ ശമിക്കും. 



ഫര്ത് സഹസ്രയോഗം 

ത്൩. കേതകിദലഭസ്തം. 
ടൂ കേതക ദലഭസ്ൈവം സഗുളം ഭക്ഷിതം തഥാ 

കേതകീദളം.കൈതയോലം, ഇപ്രകാരം വുടംവച്ചു ഭസ്തുമാക്കി ശക്കരയില് കുഴ 
ച്ചു സേവിക്ക. പ്പീഹരോഗം ശമിക്കും. 

ര്ര൪്. സിന്ധൂത്ഥജീരകാദി. 
സിന്ധൂത്ഥം ജീരകം ദീപ്യം പിപ്പലിമരിചാഷധൈഃ 
പത്ഥ്യം ചൈഷാം ക്രമാദൃ,ദഥം ചൂള്ല്്റുമുഷ്്ലോദകപ്പളുതം 
തക്രേണാജ്യേന വാ സ്േവ്യമുദരാണാം പ്രശാന്തയേ 

സിന്ധയത്ഥം.ഇന്തുവ്റു്, ജീരകം, ദീപ്യംടഭധയമോദകം പിപ്പലികതിപ്പലി മരി 
ചംടകുരുമുഭകു' ഒരഷധംടടുക്ഴ പതയ ചംഴയക്കാത്തോ$ ഇവയുടെ ചുണ്ണം ചൂടുവെ 
ഭൂജൂത്തിലോം, മോരിലോ, നെയ്യിലോ സേവിക്ക. മഹോദരം ശമിക്കും. 

൪൫. പത്ഥ ാപുനന്നവാദി. 

പത്ഥ്യാപുനന്നവമഫാഷധ്ഭ്ൂംഗരാജ._ 
കക്ക്ധുപത്രതിലദിപ ൮ൃബലാനലൈശ്ച 
ഏതത്സമം സകലഭാവിതകിട്ടചുണ്ണം 
തമ്രേ പിബേദഖിലപാണ്ഡുഗദേ രഹസ്യം. 

പത്ഥ്യാകടുക്കാത്തോടട” പനന്നവടതമിഴാമവേരു് മഹെദൃഷധംകുക്ക” ഉംഗ 

രജേം-കയ്യോന്നിഇല കക്കന്ധുപത്രം-ലന്തയില തിലം എള്ള് ദീപും അയമോഭ 
കം ബലാ--കുവന്തേട്ടിവേര് അനലം ൦ കാട്്വേലിക്കിഴങ്ങു ഇവ സമം. പുരാണകിട്ടം 
ഗോമൃത്രം മുതലായവയില് ഭാവനചെയ്മു ശുരഭ്ധിയാക്കി ചൂണ്ണ്ിച്ചേോ (ഭൂസ്തൂമാക്കിയതേഠ) 
മഠ൨ എല്ലാ മരുന്നുകളും കരടിയിടത്തേംലം ചേത്ുതു ചുണ്നുമാക്കി മോരില് കലക്കി സേ 
വിക്കും ഏല്ലംമാതിരി പഠണ്ഡുരോഗങ്ങാക്കും നന്നു. 

ത൬. പ്യോഷാഗ്ധ്യാദി (ന വായസം) 

വേ ് യാഷാഗ്നിവേല്ലത്രിഫലാമു്ഷ്ൈസ്തല്യമയോരജഃ 

കൃഷ്ണ്ണിതം തക്രമദ്ധവാജ്യകോഷ്ണ്ുതോയോപയോജിതം 

കാമിലാപാണ്ഡുഹൃദ്രോഗകുഷ്യാരശോമേഹനാശനം. 

വ്യേഷേംഷചക്കു” മുളക് തിപ്പച്ചി അഗ്നിടകൊട്ടേവേലിക്കിഴങ്ങു”ം വേല്ലംടവി 

ഇാലരിക്കാമ്പു ത്രിഫലത്തോട്” മുസ്ല-മു ത്തത്ങ ഇവ ഒരു കഴജ്യയേവീതം. അയേരേജ്യടം 

ഉരുക്കപൊടി (ഭസ്യൂം) ൯ കഴഞ്ചു . ഒക്കെക്കൂടി വീണ്ടും ചുണ്ണ്ിക മോരിലോ തേനി 

ലേ നെയ്യിലോ ചൂടു വെള്ളത്തിലേ കലക്കി സേവിച്ചാല് കാമില, പാണ്ഡു, ഫ്ല. 

ദ്രോഗം, കുഷ്യുംം അര്ശസ്സ്. പ്രമേഹം ഇവ ശമിക്കും. 

൪൭. കയ്യോന്ന്യാദി 

കയ്യോന്നി നല്പമുളകഗ്നി പുരാണകിട്ട- 
മെപ്പാം ക്രമാച്ചരണശ്ുന്ൃതയാ വിചൂള്്്യ 
നല്ലോരുമോര।ലജമോജസനാഗരാഭ്യാം 
മൂന്നാഠംകുടിക്കില് മുരടററിടുമിങ്ങു പാണ്ഡു. 



കൃട്ണ്റുയോഗങ്ങറം ൧൫ 

കയ്യോന്നി, കുരുമുഭകു", അഗ്നിചകെട്വേലിക്കിഴങ്ങു”. ഡപ്പി; 

ൂള്റ്റം (മണ്ഡൃരഭസ്കം) കയ്യോന്നി ഭാഗം ര്, മുളക് ഭാഗം ൩, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു 
ഭാഗം ൨., പുരാണകിട്ടം ഭാഗം ൧ ഈക്രമത്തിനും, അയമോദകം ഭാഗം അര, 
നാഗരം ചുക്ക് ഭഗം കാത്, ഈ ക്രമത്തിലും യോജിപ്പിച്ചു ചുണ്ണുമാക്കി മോരില് 
കലക്കി സേവിക്ക. പാണ്ഡുരോഗം ശമിക്കും. 

൪൮. ഞാറമൂലാദി 

ഞാറമൂലമരച്ചിട്ടു നാരങ്ങാനിരിലഞ്ജസാ 
ഇരുമ്പിന്മേഅതേച്ചുണ്ക്കു യാവത്കൃഷ്ണുത്വമാവ്രജേത" 
പിന്നെമോരില് ഗുളേവാപി സേവിതം പാണ്ഡുനാശനം 

ര ഞറേദവരിലെ തൊലി നരങ്ങാനീതില് അരച്ചു” ഇരുമ്പില് തേ ഉണക്കു 
ക. പിന്നെ അതെടുത്തു പൊടിച്ചു മോരിലോ ശക്കരയിലോ കലത്തി സേവിക്ക. 
പാണ്ഡുരോഗം ശമിക്കും, ക 

ര്ന്൯. വാരാഘ്വാദി 

വാരാഹി നപ്പതുടി ചിററമുതില്ഭവിക്കും 
൬൮൦ കണാ ച മരമഞ്ഞറം തൂകാ സിതാ ച 
ചുണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരുകഴഞ്ഞു നനച്ചു തേനില് 
നക്കീടടുവോക്രിയകാമില മൂന്നുമില്പ. 

വാരാഹിടനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു്. തുടി--ഏലത്തരി. ചിറാമൃതിന്ന്തൂവ്. കണം 
തിപ്പലിം മരമഞ്ഞംതൊലി. തക ക്രവന്തര്. സിതടപഞ്ചസാര., ഇവ സമം ഥൂ 
ള്്മാക്കി രണ്ടുകഴംയൂവീതം തേനില് കുഴച്ചു സേവിക്ക, കാമിലാരേഗം ശമിക്കും, 

൫. നെല്ലിക്കാദ' 
ി 

നെല്ലിക്കാത്തൊലിചു9ചിററമുതില്നിന്നുണ്ടായതതവംപുനുഃ 
കിട്ടംക്രവയുമൊന്നൊരോന്നിവപലം കുട്ടനും വിധായാദരാര 
ആഅഞ്ഞാഴിശ്ശൂ വരാമുതോത്ഭവരസേ പക്ത്വാ ലിഫേച്ചൃ്്റിതം 

ടു ൃട്്ും പിത്തവികാരമാത്തു ഗമയേന്മദ്ധ്വാ ഗളേനാന്വിതം. 
നെല്ലിക്കാത്തോട്ട”, കുക്ക്, ചിററമൃതിന്ന്ത്ര൪, പുരാണകിട്ടചുണ്ണം, ക്രവന്തൃര് ഇവ ഓരോ പലം ചൂണ്ണുമാക്കി വരാമൃതോത്ഭവര സം.ത്രിഫലത്തോടിന്കഷായവും ചി ററമൃതിന് നീരും ത൪ഞ്ഞറഴിവീരം എടുത്തു തരതിലിദ്ട അഗ്നിപാകംകൊെണ്ടോ 

തആതപപാകംകൊണ്ടോ നീരുവാറിച്ചു ഉണക്കി വീണ്ടും പൊടിച്ചു തേനും ശക്കരയും കൂട്ടി സേവിക്ക, പിത്തവികാരങ്ങംം എല്ലാം ശമിക്കും, 

൫൧. കൃ്യ്ലാഗ്ന്യാദി 
കൃഷ്ണാഗ്നിവിശ്വഘനജീരകദേവദാരു_ 
പത്വഡ്യാപുനന്നവനിശാമരി ചാജ൦ത്ധടാനാം 
മുണ്ണ്ണം കവോഷ്ണ്ണസലിലൈരവലോഡ്യ പീതം 
നാതഃപരം ശ്വയഥുരോഗഹഫരം നരാണാം. 

ര് രി ലു ടി കൃഷ്ണുടതപ്പലി. അധഗ്നിടകൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു”. വിശ്വം മുക്കു, ഘനം ത്തങ്ങ. ജീരഷം, ദദവതാരം. പത്ഥ്യ ടോകഴുക്കാമത്താട്ട്, പുനന്റവംടതമിഴ മവേര്ാ 
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൧൪൬ സഫസ്രയോഗം 

നിശടവാട്മഞ്ഞര്ം. മരിചം കു രുമഭക. അജ്ത്ധടംംകീഴാനെല്ലിവേരു” ഇവ 
സമം ലുണ്ണിച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തില് കലക്കി സേവിക്ക. ശോഫം ശമിക്കും. 

൫൨, ഇന്ദ്രാശനി. 

ഏകൈകം തിലപിപ്പുല് ബദരജം ദ്വേ മാക്ഷികാദായസ്൨ 
ചവ ് ്ാതത്രീണിപ ലാനി ഭേഷജവരം ലത്വാരിതുല്യാസിതാ 

1 സവൈകം മധുപിഷ്ട് മഷധമിദം ദുന്നാമപാണ്ഡൂദര- 
പ്പ്ഹാനാഫചിരജ്വരാനി ച ഫരേടിന്ദ്രാശനിന്നാമതഃ 
തിലം. എള്ളു”. പിപ്പലിടതിപ്പലി. ബദരംംലന്തക്കുരു ഇവ മൂന്നം ഓരോ ഭാ 

ഗംവീതം, മാക്കീരക്കല്ല് ഭംഗം ൨. ഉതക്കഭസ്തും ഭാഗം ൩, ചുക്ക്” ഭാഗം ൪. ഇവ ചൂ 
ട്ലിച്ചു കേൽ പറഞ്ഞവ എല്ലം ക്രടിയിടത്തേളേം പഞ്ചസാരയുംചേത്തു നേര്പ്പിച്ചു 
തേനില് കുഴച്ചു സേവിക്ക. അശ ,”, പാണ്ഡു, മഹോദരം, പ്പീഹാവു”, ആനഹേം, 
പുരാണജ്വരം മുതലായവ ശമിക്കും. 

൫൩. അയസ്ധുനന്താദി. 

അയസ്ത്ാന്തമയശ്ചൃണ്ണുമയോമലരജാംസി ച 
ഭപ്പാതകവിളംഗാനി തെൌവരാണി പലാനി ച 

ലാംഗലി ത്രിഫലാ ചേതി ഗ്ലൂക്ഷ'ണചൂള്ക്റ്റാനി കാരയേത* 
ഖദിരാസനദേവദ്രകഷായൈസ്താനി ഭാവയേത് 

ഗവാഠമൃത്രേണ ഭൂംഗാനാം സ്വരസേനാഥ ഭാവയേത് 

സല്ല്ിമ്മധുഭ്യാം രല്ലിഡ്ഥവാ ജീണ്ണ്്ണേ ക്ഷീരാശനോ ഭവേത 

കല്യുമഷ്ഠാദശവിധമശാംസി ച വിനാശയേത്. 

അയസ്ലരന്തം, യശ്ച രുക്കഭസ്തൂം. അര് യാമലരയജ്യ്്സ്ടപുരണേകിട്ടം ഹ്യ 

ടി വൃത”. ഭല്ലാതകംട-ചേക്കരു. റിഭംഗംവിഴാലരിക്കായു്” തൌവരാണിഫലാനിട 

തുവരകവൃ ക്ഷത്തിനെഠ കായ” കളടെ പരിപ്പ് ഏടുക്കണംം (ഇതു മരോടിയാണെന്നു 
പറയുന്നതു ശരിയലു) ലംംഗലിടമേത്തോന്നിക്കിഴങ്ങു” ത്രിഫലത്തോട് ഇവ നല്ലപോ 

ലെ ചുളിച്ച് ഖദിരം കരി അംലിക്കാതല്ം അസനംംടദറേങ്ങക്കാതുത് ദേവദ്രട-ദേവ 

താരം ഇവയുടെ കഷായത്തില് ഭാവനചെയ്യണം, അനന്തരം ഗോമൂതൂത്തിലും കയ്യോ 

ന്നിനീരിലും ഭാവനചെയ്യു് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു നെയ്യും തേനും കേതു മിച്ചു സേവി 

ക്൭ം ദഹിച്ചുകഴിഞ്ഞറല് പാത കരട്ടി ഉണ്ണുക. എല്ലപവിയത്തിലുള്ള  കുഷ്ഠരോഗങ്ങളും 

അട കളും ശമിക്കും, ഭവനുചെയുന്നതു ദ്രവത്തിലിട്ട് ആതപത്തില് (വെയി 
ലില്) വാറിച്ചു് മുണക്കി വീണ്ടും പറയുന്ന ദ്രവങ്ങളിതചേത്തു ഉണക്കി പൊടിക്കുന്ന 

താകുന്നും 

൫ത്. യോഗരാജചുണ്ണ്ണ ട് 

പിപ്പലീപിപ്പലീമൂലചവ്ൃയചിതകനാഗരൈഃ 

പാഠാവിളംഗേന്ദ്രയവൈര്ഹിംഗുഭാര്ങ്ഗിവചാന്വിതൈഃ 

സഷപാതിവിഷാജാജിജീരകൈഃ കുഷ്ടസംയുതൈഃ 

ഗജകൃഷ്ണാജമോജാഭ്യാം കടുകാമൂവമിശ്രിതൈഃ 

സമഭാഗാന്പിതെരേതൈഃ സമഭാഗശ്ച ഗുല്ഗുലഃ 

ഏതത്സഞ്ചൃ്ട്നിതം സമ്ൃഗ് മധുനാ ച പരിപ്പൂതം 



ല്  കുണ്ണുയോഗങ്ങറം ൧൫൭ 

യോഗരാജമിദം നാമ്്രാ ഭഗദദരഫരം പരം 

ആശാംസി വാതഗുന്മം ച പാണ്ഡുരോഗമരോചകം 

നിഫസ്യാദാത്ത താ൯ സവാന് ഭുവാരാനപ്യസംശയം 

പിപ്പലിടതിപ്പലി. പിപ്പലീമൂലം-കാട്ടുതിപ്പലിവേരു”. 
ചവ്യംേകാട്ടുമുഭകി൯ 

വേരു”. ചിത്രകം: കാട്ടമവലിക്കിഴ ങു് നാഗരം5 കുക്കു” പാഠം പടത്താജിക്കിഴങ്ങു 

വിഭ ംഗം.വിഴാലരിക്കഠന്മ്് ഇന്ദ്രയവം_കുടകപ്പഠലയരി ഹിംഗുടകാഠയം ഭാര്ങ് ഗി 

ചെവതേക്കി൯വേര്ം വകടവയമ്മു”. സര്ഷപം ടക്ക്. അതിവിഷ- അതിവിടയം 

അജയാജി-ത്തശാഭി ജീരകം കുഫ്ടും ചവെള്ളഴക്കാട്ടം. ഗതകൃഷ്ണും.അത്തിത്തിപ്പലിം അ 

ജമോജം-- അയമോദകം കടുകു കട്കരോഹിണി. മൂവം--പെരുംകുരുഖ്ഖവേരു് ഇവ 

ഓരോന്നും സമം. നലപോലെ പുളിച്ച് ഇവ എല്ലം ക്രഴന്നടത്തേജേം ഗുത്ഗുലു 

ര്ഞ്ഞഠം വേപ്പില ഇജവാറി൯നീരിരു പുഴുങ്ങി നെയ്യില് വവത്തരച്ചതു) ചേത്തുനേ 

പ്പിചു തേനില് കുഴ. സേവിക്ക. ഭഗന്ദ്രരോഗം, ഭരര്ശസ്സ് വാതഗുന്മം, പാണു, 

അരുചി ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. ടി 

൫൫. സാരസ്വതം. 

വിശ്വാജമോജരജനിദ്പവയസൈന്ധവോഗ്രാ- 

യഷ്ട ച്ാഫ്വകഷ്ടമഗധോത്ഭവജിരകാണാം 

മുണ്ണും പ്രഭാതസമയേ ലിഹതാം സസ്പ്പ്ിര_ 

വാശ്ധേതാ നിവസതി സ്വയമേവ വക്ത്രേ. 

വിശ്വം ചുക്ക് അജധമാലംചത്രയമോദകം. രജനിീദ്പയം.മഞ്ഞളം മരമ 

. ഞ്ഞഠായൊലിയും, സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ് മഗ--വയമ്മു് യഷ്ട് ഹഫേവം_ഛഏരടടിമധുരംം 

കടം വെദക്കൊട്ടം മഗധോത്ഭവം തിപ്പലി, ലീരകം ഇവ സമം ചുണ്ണുമാക്കി. 

നെയ്യില് കുഴച്ചു രംവിലെ സേവിക്ക വാക്കിനു തെളിലുണ്ടംകും. 

൭൬. അവിപത്തി. 

വ്യോഷത്രിജാതകാംഭോദക്ടമിഘ്ലാമലക്രൈസ്ര്രിവൃത് 
സവൈഃ സമാ സമസിതാ ക്ഷദ്രേണ ഗുളികീകൃതാ 
അവിപത്തിരിയം നാക്ാ പ്രശസ്താ പിത്തരോഗിണാം. 

വ്യോഷംട മുക്ക്, മുകു", തിപ്പലി. ത്രിജാതകം.എലം, ഇലവര്ങം., പച്ചില. 
അംഭോദംടമത്തങ്ങ കൃമിഘ്ലംവിഴാലരിക്ക നമു” ആമലകംട-നെലിക്കഠ ത്താട്ട്” ഇവ 
സമം. ഇതെല്ലാം ക്രടിയടത്തോളം ത്രിവൃത്കത്രികേലക്കൊന്ന കരടി പാടിച്ചു അവ 
ഷ്ക്ൂസമം പഞ്ചസാരചേത്തു തേനില് കുഴലു സേവിക്ക. പിത്തരോഗികഠംക്കു നന്ന് 
“ പാണ്ഡുരോഗിണാം" ഏന്നും പഠഠമുണ്ടു്. ഇതു വിരേചനയ്മ്ം കാമില മുതലായവ 
ശ്ത്ൂ്ം നന്നു. 

൫൭. മാഷാശ്വഗന്ധാദി. 

മാഷാശപഗന്ധയസ്ട്്യാഹവശ്പദംഷ്ണാമുദ'ഗബീജകം 
പക്വരംഭാഫലയുതം മുണ്ണം ക്ഷീരേ വിപാചിതം 
സംശോഷ്യയ ചുണ്ണ്ൂയിത്വാ ച സിതായുക്തം നിഷേവിതം 
ധാരോങ്ക്നേനാഥവാ യുക്തം വൃഷ്യം പരമമുത്തമം. 

മാഷ ഉഴുന്നു'ം അശ്വഗന്ധം അമുക്കു”ം, യഷ്കരൃഹ്വം - ഏരട്ടിമധുരം. രഭ്പദ 
ം ൭. 

“ട്രാബിജം ", മുദ് ഷ്ട്രാബീജംടനായ്യൂരണപ്പരിപ്പ", മുദ ഗബീജംടചെവപയഠഠി൯ പരിപ്പ്. പക്വരം 



൧൪ ൮ സഫ്രസ്രരയോഗം 

ഭറഫലംം-കദളിപ്പഴം ഇവ പാലില് പുഴുങ്ങി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു സമം പഞ്ചസാരരചേ 
ത്തു സേവിക്ക. അല്ലെങ്കില് കറന്നു കൂടാറാത്ത പാലില് കലക്കി സേവിക്കം ശുക്ടവ്ൃ, 
ഖ്ധി (ധാതുപുഷ്ടി) ഉണ്ടാകും. 

൫൮. ഹുതാശനമചുള്സ്റും. 

മാണിമന്ഥജീരകാജമോജമാഗധാരഷധൈ 
രി വിവദ്ധിതൈഃ ക്രമേണ തത്സമം ഫരീതകീരജഃ 
പാചനം വിരേചനം പ്രദിപനം പ്രരോചനം 
പായുകിലനാശനം ഫതാശനാഫ്വയന്തു തതാ. 

മാണിമന്ഥം ഇന്തുപ്പ്. ജീരകം, അസയമോദകം: മാഗധടടതിപ്പലി. ഒുഷധം 
കുട, ഇന്തുപ്പ് ൧, ജീരകം ൨, അയമോദകം ൩. തിപ്പലി ര്, ചുക്ക” ൫. ഇങ്ങനെ 
ഭാഗഞ്ങറാ, ഇവയെല്ലാം ക്രഴന്നേടത്തേറട.ം ഹരീതകീരജയ--കടുക്കാത്തോടിന്പെഠ 
ടി. ഒരുമിച്ചുചേത്തു നേമ്മിച്ചു സേവിക്ക, അഗ്നിദീപ്തി വരുത്തും, രചിയുണ്ടാക്കും; 
വായുവിന്നും ഗുദകീലത്തിന്നും നന്ന് വിരേചനം വരുത്തുകയും ചെയും. 

൫൯. ഗുല്ഗുലുപഞ്ചപലചുള്്്ം. 

ഗുല്ഗുലുപഞ്ചപലംപല കാംശാ മാഗധികാത്രിഫലാ ച പ്പഥക_ 
(സ്യാത് 

ത്വക് തൂടികഷയുതം മധുലീഡം കഷ്ടദഗന്ദരഗുലൃകൃമിഘ്ം 
ഗുല് ഗുലു, പച്ചമഞ്ഞ€ം, വേപ്പിലനീര് ഇവറഠില് പുഴുങ്ങി ശുദ്ധിയാക്കി നെ 

യ്രില് വവത്തരച്ച പലം ൫. മാഥധികടതിപ്പലി, ത്രഫലത്തോട്ടു; ഇവ ഒരു പലം 
വീതംം ത്വക്ടഇലവര്ങം. തുടി ഏലത്തരി, ഇവ ൩ കഴതഞ്മുവീതം ഒരുമിച്ചുചേത്തു, 
ചുണ്ണിച്ചു” തേനില് കുഴച്ചു സേവിക്ക, ക്ടവു:ം, ഭഗന്ദരം, ഗുന്മം, കൃമിരോഗം ഇവ. . 
ശ്രമിക്കം. 

൬൦. രാസ്ത്റാദിചൂണ്ണം. 

രാസ്ത്ാമുക്കുരദേവദാരു കടുകാ ചെന്ലയായചെഞ്ചല്യവും 
കൊട്ടംനല്പവയമ്പു ഗൈരികനിശാ യദ്ഠി ബലാ മുസ്തയും 
വ്യോഷംപൂതിസഫസ്രവേധിസജലം സോശിരകംഫേനകം 

& 

ശ്രീകണ്ഠാഗരുതിന്ത്രിണിദളസിരാ സഞ്ചു ൪ണ്യസവംസമം 
ഏരണ്ഡോത്ഭവതൈലതോനിവുകയില് പൃശീടിനാല് തീന്നപേ_ 

മപ്പ്യോഴേകൊടുതായസന്നികറം ശിരസ്യത്റോടഞ്ച നീ൪വിഴ്ചയും. 

രാസ്റ്ം-ചിററരത്ത. അമുക്കരം, ദേവതാരം, കടുകാടകടുകരേഹിണിം സന്നി 

നായകം, ചെഞ്ചല്യം, കെട്ടേം, വയയന്മു”;, ഗൈരീികം കാവിമണ്ണ് നിശടവറട്ടുമ 

ഞ്ഞ€ം, യഷ്ടി--എരട്ടിമധുരം, ബലം-കധന്തോട്ടിവേര. മുസ്തംമുത്തങ്ങ. വ്യോഷട 

കുക്കു” മുമകു് തിപ്പലി. പൃതവൃക്ഷം, സഹസ്രവേധി. ജലം--ഇരുവേലി. ഉശീരം ൪0 

മച്ചം. ഫേനകടേകടത് നരം ഗ്രീകണ്ണം.കണ്ടിവെ ഇതിനു ചന്ദനം എന്നു സ്വീ 

കരിച്ചുവരുന്ന ചിലതുമുണ്ടു .) ഒഗ്രും-കാരകിതിം തിന്ത്രിണീദളസിരച്ചുളിയിലഞ 

രമ്മു”. ഇവ സമം ചണ്ണിച്ച് ആവണക്കെണ്ണുചേത്തു നീരരത്തു ശിര ,രിലിടുക. സന്നി 

തലവേദന, നീര്വീ ഴു, ഇവ ശമിക്കും, ഇതില് കവവ്റുക്രടിചേത്തും പൊടിയാക്കി ത. 

ലയിൽ തിരുമ്മാനും തളത്തിനം മുപയോഗിക്കുമാറണ്ട്. 



ചൂട്സ്റുയോഗങ്ങം ൧൪൯ 

൬൧. കച്ചൃരാദി (൧) വലിയതു”. 

കല്വ,രം ധാത്രി മഞ്ജിഷ്യാ യഷ്ടി ദാരു ഹിമദ്വയം 

കന്നാരം കന്മദം വേധി രോഫിണി കൃ്ല്ലുജീരകം 

രാസ്ത്റാ ച തിന്ത്രിണിസിരാ ശാരിബാ കമ്ംമം തഥാ 

സജ്ജ്ജേന്ദുവാരിവാഹം ച കണ്ടിവെണ്ണു ബലാശിഫാ 

ലാജം കാന്തി ജലോശിരമാമയം സന്നിനായകം 

കവപ്പം കാവിയും ജാതീഫലഞ്ച സമദഭാഗികം 

സ്തൃന്ദയേ പിഷ്ട്വാ ലിപേന്മുദ്ധനി വാതപിത്തശിരോരുജം 

ജ്വരം ബുദ്ധിഭ്രമം ഹിദ്ധാ“മാം നേത്രരോഗം ച പീനസം 
കഫഞ്ച കണ്ണ്ണരോഗഞ്ച സന്നിചാതം നിഷന്തി ച. 

കച്ൃ രംകച്ചേറചം. ധാത്രി -നെല്ലിക്കഠത്തോട്ട്*, മഞ്ജിഫ്ടുംമഞ്ചടി. യഷ്ടി: ഏ 
രളിമധുരം. ദാരു--ദേവതാരം. ഹിമദ്വയം ചന്ദനവും രക്തചന്ദനവും. കന്നരരം, ക 

ന്മദം, സഹസ്രവേധി, കടുകദരഹിണി, കരിംജീരകം. രാസ്ത്റാ--ചിറധരത്ത. തിന്ത്രി 
ണീസിര പുളി യിക.ഞരതന്മു്, ശാരിബട-ന൨നി ണ്ടിക്കിഴങ്ങ് , കുങ്മമപ്പട. സജ്ജം 
ചെഞ്ചല്യം ഇന്ദുംകര്പ്പൂരം. വാരിവാഹം മുത്തങ്ങ, കണ്ടിവെണം ബലംശിഫകടകുര 

ന്തോടിവേര്. ലാജം മലരു. കെടുന്തിടഅരേണുകംം ജലംടഇരുവേലി. ഉശീരംട 
രമച്ചം. തആമയംകൊട്ടം, സന്നിനായകം, കരവ്റ്്, കാവിമണ്ണു്, ജാതിക്ക ഇവ സ 
മരംശം പൊടിച്ചു മലപ്പംലില്: അരു” (കന്നാരം, കന്മദം, സഹസ്രവേധി. ചെഞ്ച 
ലയം, കര്പ്പൂരം, കവപ്പ്, സന്നിനായകം, ക:വിമണ്ണ്സ് ഇവ ഒടുവില് ചേത്തരയ്യ്ക) 
നിരറത്തു തളമിടുക, വാതം, പിത്തം ഇവ യാലുണ്ടദാകുന്ന തലവേദന, ജ്വരം, ബുഭ്ധി 

ദ്രമം, ഇക്കിഠം, നേതൂരേഗഗങ്ങഠം, പീനസം, കഫം, കജ്ണ്ണരോഗങ്ങഠം, സന്നിപാതം 
ഇവ ശമിക്കും. 

ന൬൨ കച്ചൂരാദി (൨) 

കച്ച രം ധാത്രി ചിഞ്ചാദലസിരകംബലാലാജസ്വേവ 0 ബുദങ്ങറം 
തുല്യംചേത്തിട്ടുതേങ്ങാപരിചിനൊടുപിഴ।ഞ്ഞുള്ളപാലില്പുഴുങ്ങി 

പിഷ്ട്ാസ്തന്യത്തില്നന്നായ്കുടവിയുടനുടന്മൂദ്ധ*നിനുന്നായിടുന്നാഥം 
ചൂടോടുംസന്നിപോകും ജ്വരഫരണമഫോ രക്തപിത്തംനിഫന്തി. 

കച്ച പരംടകച്ചോലം. ധാത്രിട നെപ്പിക്കാത്തോട്ട”. ചിഞ്ചാദലസിരം-പുളിയിച 
ഞരമ്പു”, ബലട-കുവത്തോടി വേര്. ലാജം. മലരു”. സേവ്യം ടരാമച്ചം൦ അംബുദം. 
മുത്തങ്ങ ഇവ തേങ്ങാപ്പാലില് പുഴു ങ്ജിയരച്ചു മുലപ്പഠലുംചേത്തു നിരറവത്തു തള വയ്ക്കു 
കം സന്നി, ചൂട്ട്, ജ്വരം, രക്തര്കാപം മുതലായവ ശമിക്കും. 

൬൫൮. നാസികാമുണ്ണ്ണം. 
ധാത്രിജിരകമായൂരപിഞ്ചമകാണ്ഡസമന്പിതം' 
വരാളജാത് ഫലതല്പത്രികാവാളകാനി ച 
നളദാമയയദ്ു്യാഹ്വഷഡികന്ദാനി ചാഖിലൈഃ 
തൂല്യാംശം ചന്ദനം ധൂപപത്രഞ്ചാനേന സമ്മിതം 
ആദായ ചൂണ്ണണുയേത്താനി ജംബിരഫ്ലവാരിണാ 
തച്ച 8)പേഷയിത്വാഥ ഛായായാം നൃസ്ൃയശോഷയേത൦ 
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ലാംഗലീഫലതോയേന പശ്ചാത്സഞ്ച്യര്ണ്ദ പേഷയേത* 
ശോഷയേധു ത്വാ ഭൂയോ ഫിമഗന്ധോദകേന ച 
പുനുസ്സംമൃര്ണ്യയ കര്പ്പൂരധൂപികാസാരമിശ്രിതേ 
യോജയേ൯മൃഗരേതശ്ച ഗന്ധാഡ്യം തത്ര കിഞ്ചന 
സ ഏഷ നാസികാചുമ്ല്്റോ ദു'പീനസനാശനഃ 
ശിരഃകമ്വേ ച ജാളേ 2) ച സൂര്യാവത്തേ ശിരോരുജി 
മുഖനാസികദുര്ഗ്ഗന്ധേ ൃണ്ണ്ണോ ് യമപരാജിതഃ 
ജത്രൃദ്ധവസംഭവാ൯ സവാന്൯ രോഗാംശ്ച വിനിയ്്ണൂതി. 

ധാത്രി--നെല്പിക്കാത്തോട്ട”, ജീരകം. മാസ്കരപിഞ്ഞമകഠന്ധേ ടേമയിത് പ്പീലിക്കം 
ന്മ. വരാഭംടഗ്ര-നൃം മാതീഫലം--മാതിക്കം തല് പത്രിജാതിപത്രിം വാഭകം--ഇരു 
വേലി. നഒദം--രാമല്വം. ത്തമയം-വെടലക്കൊറടം, യഷ്ടു 0ഹപം ഇരടിമധുരംം ഫഃ 
ഡീകന്ദം--കച്ചോല.ം ഇവ സമം(ഇതിത് ക്രടി ചീനമു൭കു , മഞ്ഞഠം, മരമഞ്ഞ€ാതൊ 
ലി, ഏലം, ഇലവര്ങം, പച്ചില, നാഗപ്പൂ ഇവയും സമറംശം ക്രടിയിട്ടം നാസികാ 
ചള്സ്മണ്ടു്.) മേല്പറഞ്ഞവ എല്ലം ക്രടിയെടത്തോടം, പുകയിലയുടെയും ചന്ദനത്തി 
നെഠയും ചുണ്ണം ക്രടിച്ചേത്തു ജംബീരഫലം -ചെരനാരങ്ങാനീരില് അരച്ചു നിഴലുണ. 
ക്കി, കരിക്കിന്വെള്ളത്തില് അരച്ചുണക്കി പിന്നീട പനിനീരും പച്ചക്കര്പ്പൂരവും 
സാന്പ്വാണിസത്തും വെരുകിന്പുഴുവും ചേത്തരച്ചു നല്ല പാത്രത്തില് സൂക്ഷിക്കം ഇതു 
മൂക്കില് വലിച്ചാല്, ദുഷ്ടപീനസം മുതലായ മപഭ്ധ്വാംഗരോഗ അം, തലവേദന, 
സൂയ്യാവത്തം, വായ് നാഠറം മുതലായവ ശമിക്കം. 

൬൫൪. സടശനചുണ്ണം. 

ത്രിഫലാ രജനീ മുസ്ലാ കണ്ടകാരീയുഗം ശഠീി 
ത്രികടു ഗ്രന്ഥികം മൂവാ ഗുളൃചീ ധന്വയാഷകം 
കടുകാ പപ്പുടി മുസ്താ ത്രായമാണാ ച വാളകം 
നിംബപുഷ്ടരരമൂലം ച മധുയദ്റ്ി ച വത്സകം 

യവാനിന്ദ്രയവോ ഭാര്ങ'ഗീ ശിഗ്ര ബീജം സുരാഷ്ക്ജം 

വചാ ത്വക് പത്മകോശിരം ചന്ദ്രനാതിവിഷാ ബലാ 
ശാലിപണ്ണ്ണീ പൃശ്നിപട്ല്ണ്റീ വിഡ്ധംഗം തകരം തഥാ 
ചിത്രകോ ദേവകാഷ്ഠം ച ചവ്യം പത്രം പടോലജം 
ജീവക൪രഷഭകൌ ചൈവ വിഡംഗം വംശരോചനം 
പുണ്ഡരീികം ച കാകോളി പത്രജം ജാതിപത്രകം 

താലീസപത്രഞ്ച തഥാ സമഭാഗാനീ ചുദ്്റുയേത* 
സവിചുൂദ്ട്റസ്യ ചാദ്ധാംശം കിരാതം നിക്ഷിപേല്് സുധിഃ 
ഏത്ത സുദശനം നാമ ലുണ്ണം ദോഷത്രയാപഹം 

ജ്വരാംശ്വ നിഖിലാന് ഫന്്യാത് നാത്ര കായ്യ്യാ വിചാരണാ 
ശ്വാസം കാസംച പാണ്ഡുംച ഹൃദ്രോഗം ഹന്തി കാമിലാം 

യ്യിഫലത്തോട്ട്”, രജനിംവറടമഞ്ഞഠം മുസ്ത-മുത്ത്ങം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട 

ലേ, പടര്ച്ചുണ്ടവേരു്ം ശഠി_കച്ചോലം. യ്രികട്ക്. ഗ്രന്ഥികാടകട്ടേതിപ്പലി 

വേര്, മൂ൪൮...പെരുകുരുമ്പലേരു”ം ഗമ പചിടചിററമുതു്. ധന്പയാഷകംടകൊടിത്തു 
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വവേര്. കടുകുംകടുകുരോഹിണി. പര്പ്പടിടപര്പ്പടകപ്പല്ല” മുസ്തു കഴിമുത്തങ്ങാ. 

തൂയേമാണാംബ്രഹ്മി, വാഭകം ഇരുവേലി. നിംബം വേപ്പിന് തൊലി. പൃഷ്ടരമൂല 

വേര്, മധുയഷ്ഠിടഇരട്ടിമധുരം, വത്സംകംകുടകപ്പംലയരിം യവാനീം-ജിരകം. 

. ഇന്ദ്രയവം-കടകപ്പാലേയരി. ഭംര്ങ് ഗീ_ചെയതേക്കിന്വേരു”. ശിഗ്രബീയം-മു 

രിങ്ങക്കുരും സുരാഷ്ട റജം-ചെയതിപ്പലി. വചട-വയമ്പു”ം ത്വക് ടഇലവര്ങ്ങം. 

പത്മകംടപതിമുകം. തശീരംടരറമച്ചം, ചന്ദനം, അതിവിഷചഅതിവിടയം, 

ബലടം-കുവന്തോടിവേരു, ശാലി.്സ്ണിടവരി നെല്പിന്വേര്, പൃശ്നിപള്്യിചമൂവില 
വേരു, വിഡംഗം വിഴാലരിക്കാമ്പു്. തകരം ചിത്രകം -കെടടവേലിക്കിഴങ്ങു്. ദേവ 

കാഷ്ടം ദേവതാരം. ചവ്ൃം--കാട്ടമുളകി ൯വേ൪. പാടാലത്തിനെറ ഇല, ജീവകം. 

ഇടവകം, വിഡംഗ:: വിഴാലരി (രണ്ടു പു വേശ്യം പഠത്ഞമരു ന്നകഠം ഇഈടിക്കണമെന്ന 

ത്ഥം) വംശരോചനം-മുഭംകര്പ്പരം (മുഭമത്തു) പുണ്ധരീകം.താമരയല്ലി. കറകോ 
ളി, പമ്രകം-പപ്പില. ജാതിപത്രകംടജാതി പത്തിരി. താലീസപത്തിരി ഇവ സമം 

ചൂണ്ണ്ിച്ച' അവ യല്ലംം കൂടുന്നതില് പകുതിഭാഗം കിരാതംവു ത്തരിച്ചുണ്ടവേരും 

കരടി ചുണ്ണുമാക്കക. കിരാതത്തിനു കിരിയാത്തുചേത്തും പ്രയേഗിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്'.) 
ഈ സുദരശനചുണ്ണും ത്രിദോഷങ്ങളെ. ശമിപ്പിക്കും. എല്ലുറമാതിരി .ലേരങ്ങള്ളയും 

ശ്വാസകാസങ്ങഠം, പാണ്ഡു, ഹൃദ്രോഗം, കാമില ഇവയെയും ശമിപ്പിക്കംം വടക 
മറക്കുന്നതും നന്ന്. 

൬൫. അശ്വഗന്ധാദിചുണ്ണ്ണം 

ഭൂഗ്വം നാഗം തഥൈവം മരിചമഗധജം നാഗരം വാജിഗന്ധം 
ഭൂഗ്വഞ്ചാപ്യേകഭാഗം ദ്വയമപ' കുസുമം ദ്രാമഡി! വേദഭാഗം 
മാരീചം ചാഷ്ടഭാഗം മഗധജമധുനാ ഷോഡശം ചൈവ ഭാഗം 
ദ്വാത്രിംശതാശൃദഗിവേരം ചതുരധികയുതം വാജിഗന്ധം ച ഷസ്റ്ിഃ 
ഏതത്തതസൂകഷ്മുട്ട്റും സമസിതമധി കം ശ്രേഷ്ടഹാരികൃമിഷ്ണം 
വാതഘ്നംപാണ്ഡു ഗുന്മക്ഷയമപി ഗുദജാരോചകാജീണ്ണുശുലാ൯ 
കാസം പാശോത്ഥശൂലം റുദയഗളഗദം സൂതികാരോഥമേഹാ൯ 
ഘ്ലൂന്തി ശ്വാസം ച ഫിക്കാം ജവരഫരമുടിതം ഭാഷിതം പൃജ്യ. 

(പാഠഭദൈഃ 
ഭൂൃശപം ഗ്രാ കഴഞ്ച്” ൧൦ നാഗം -നാഥപ്പുവു” കഴഞ്ച് ൨. ഏലത്തരി കഴ 

ഞ്ച് രം മരിചംടകുരുമുകു കഴഞ്ചു” ൮ മഗ ഡജം.തിപ്പുചി കഴഞ്ച് ൧൬. നഗേരംം 
കുക്ക്” കഴഞ്ച് ൩൨. വാജിഗന്ധം- അമുക്കരം കഴഞ്ച ൬൪. ഇവ ചൂണ്ണിച്ചു മേല് 
പഠഞ്ഞവ എല്ലം ക്രടുന്നേടഴത്താളം പഞ്ച സാരയുംചേത്തു സേവിക്കം കഫദരഗേ 
അം, കൃമി ഇവ ശമിക്കും. ക്രടാതെ വാതത്തിനും പഠണ്ഡു വിനും ഗമ്മത്തിനും ക്ഷയ 
രോഗത്തിനും അര്ശസ്സ് നും അരുചിക്കും താജീണ്ണത്തിനും വയറവവേദനയ്യ്യും കാ 
സത്തിനും പഠര്ശ്വേ ദനയ്ക്യം ഹൃദ്രോഗത്തിനും കഠ്ലപരാഗങ്ങഠംക്കും പ്രസവിച്ച 
സ്റ്രീകഠംക്ക മേല് പ്പകാരം ഉണ്ടാകാവുന്ന വി ചാര്ആധംക്കം ശ്വാസത്തിനും ഇക്കിളിനും. 
ആ്വരത്തിനും അവ സ്ഥാനുസാരം ഫലപ്പദമായ ഒദുഷ്ാധഥമാകുന്നു. 

൬൬. കപിത്ഥാഡ്" ൂ ൬൬ ത്ഥാപ്സ് കവൃണ്ണ്ും 

യവാനി പപ്പ്ലിമൂലചതുജ്ജാതകനാഗരൈഃ 
മരിചാഗ്നിജലാജാജീധാന്യസൌവ്വര്ച്ചലൈഃ സമൈഃ 
വൃക്ഷാ ശുധാതകികൃഷ്ണാവില്വഡാഡിമദീപ്യകൈഃ 
ത്രിഗുണൈഃ ഷഡഗുണസിതൈഃ കപിത്ഥാഷ്ടഗുണീകൃതൈഃ 



൧൭൨. സഹസ്രയോഗം 

ണ്ണ /"തിസാരഗ്രഹണീ്'ക്ഷയഗ ലൃഗളഓാമയാ൯ 
കാസശ്വാസാഗ്നിസാദാശഃ പീനസാരോചകാ൯ ജയേത. 
യവാനികജീരകം, പിപ്പലീമൃലം- കാട്ടതിപ്പുലി വേരു”. ചതുജ്ജാതകം -എലം 

ഇലവര്ങ്ങം, പച്ചില, നാഗേപ്പുവു', നാഗരം ചുക്കും മരിചംകരുമളക്. അശഗ്നിട 
കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്. 9 ലം_ഇരുവേലി. അജാംജി_ അയമോദകം ധറന്യം_കൊത്ത 
ബാലയരി സെഡവര്ച്ചലംതൂവര്ച്ചിലക്കാരം ഇവ സമം, വൃക്ഷാമും-പുളിവേര്ത്തെ 
ലിം ധാതകിടതാതിരില്പവു് കഷ്ണൂടചെവതിപ്പലിം വില്വം ക്രവഭവേര് ഡാഡിമംട 
താദിമാതള ക്കാത്തോട ദീപകം അയമോദകം ഇവ മൂന്നിരട്ടി. പഞ്ചസാര ആറി 
ട്ടി, വിഭ ഠ൪മര ത്തി ന കഠയ് എടിരനടി. ചേത്തു തയാറാക്കിയ ചൂണ്ണും സേവിച്ചാല് 
അതി സരം, ഗ്രഹണി, ക്ഷയം, ഗുന്മം കണ്ണ രംഗങ്ങറം, കാസം, ശ്വാസം അഗ്നി 
മാന്ദ്യം, അര്ശസ്സ്, പീനസം, അരുചി ഇവ ശമിക്കും. 

൬൭. അശഗ്നിമുഖചുള്്്റം. 

ഫിംഗുഭാഗോ ഭവേദേകോ വചാ ച ദ്വിഗുണാ മതാ 
പിപ്പലി ത്രഗുണാ ജേഞയാ ശൃംഗിവേരം ചതുറ്റുണം 

യവാനികാ പഞ്ചഗുണാ ഷട്ഗുണാ ച ഫരിതകീ 
ചിത്രകം സഘൃഗുൂണിതം കുഷ്യം ചാസ്ഗുണം ഭവേത് 

ഏതദ്വാതഫരം ചൂണ്ണും പീതമാത്രം പ്രസന്നയാ 
പിബേദ് ദധ്നാ മസ്ത്രനാ ച സുരയാ കോഷ്ണ്ലുവാരിണാ 

ഉദാവത്തമജീിദ്്ും ച പ്ലീഫാനമുദരം തഥാ 
അശോഘ്ടം ദീപനം ചൈവ ശരലഷഘ്മം ഗുന്മനാശനം 

കാസം ശ്വാസം നിഹന്ത്യാശ്തു തഥൈവ ക്ഷയനാശനം 

മുണ്ണുമഗ്നിമുഖം നാമ ന ക്വചിത് പ്രതിഹസമ്മൃതേ. 

ഹിംഗും-കായം ഭാഗം ൧. വചം-വയമ്പു” ഭാഗം ൨. പിപ്പലിടതിപ്പലി ഭാഗം 
൩. തൂംഗിവേരംട മുക്ക് ഭാഗം രിം യവാനികംജീറകം ഭാഗം ൫. ഹരീതകീംക$ 
കറാമത്ത് ഭാഗം ൬.൦ ചിത്രകം --കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു് ഭാഗം ം കുഷ്ടം ഛവെള്ളക്കൊ 

ട്ടം ഭഗം ൮. ഇവലുൂണ്ണി ലു” പ്രസന്നം തെരിമദും, ദധതെര്ം മ തൈര് 

വെമ്ളും. സുരംമദ്യകോഷ്ണ്കുവംരിട ചൂട വെ ളം. ഇവയിലെന്നില് സ്വേവിക്ക, 

മഉദാവത്തം, അമീണ്ണം പ്പീഹഠാവു”, മഹോദരം, അശസ്സറ് ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

ദീപനമാണു . വേദന പോക്കുന്നതും ഗുന്മം, കാസം, ശ്വാസം, ക്ഷയം ഇവയെ 

ശമിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു. 

൬൮. ഡാഡിമാഷ്ടകം. 

കഷോന്മിതാ തൃഗാക്ഷീര്! ചതുര്ജ്ജാതം ദ്വികാഷികം 

യവാനീധാന്യകാജാജിഗ്രന്ഥിവ്യോഷം പ്ലാംശകം 

പലാനി ഡാഡിമാദദ്റൌ സിതായാശ്ചൈകത$ കൃതഃ 

ഗുണൈഃ കപിത്ഥാഫുകവച്ചയദ്ലേ്റോ"യം ഡാഡിമാഫ്ഠടക! 

ഭോജ്യോ വാതാതിസാരോക്തൈയഥാവസ്ഥം ഖളാദിഭിഃ 

തൃഗാക്ഷീരി ്രവന്തൃവ് കഴഞ്ചു" ൩. ചതര്ജങാതഏലം ഇലവര് അം, 

പച്ചില, നാഗല്ലയവു് ഇവ ൯൬ കഴഞ്ച”, യവനിടം-ജീരകം. ധാന്യകംടകെത്തേമല്ലി, 



ചൂണ്ണ്ണുയോഗങ്ങറം ൧൫൩. 

അജായി-- അയമോദകം. ഗ്രന്ഥിടകാട്ടതിപ്പലിവേരു”. , വ്യോഷം.ചുക്ക്, മുഭഷ്ം 

തിപ്പലി ഇവ പലം ൧ വീതം. ഡാഡിമം താജിമഠനള ക്കായുടെ തേ$ പലം ൮. 

പഞ്ചസാര പലം ൮, മേല്പാഞ്ഞവ ചൂണ്ണ്ണമാക്കി സേവിച്ചാല് അതിസാരം, ഗ്രഹണി 

മുതലായവ ശമിക്കും. അതിസരരത്തിനു പഠഞ്ഞിട്ടുള്ള ഖഭം (മുക്കുടി കഷായം) മുതലാ 

 യവയില് സേവിക്ക. കപിത്ഥാഷ്ടകത്തിനു (൬൬-൧൦ യോഗത്തില്) പറഞ്ഞിട്ടു ഗു 

ണങ്ങറം എല്ലാം ഇതിന്മണഞ്ട് . 

൬൯. കര്പ്പൂരാദി (൨) വലിയതു. 

ക൪പുരം പശ്രപാശി ദാരു മധുകം ജാതീഫലഞ്ചാഞ്ജന൩൨ 

ക്കല്ലറ ചുക്കുമജാജി ജീരകതുൂടീ കസ് തൂരിയും ചോരകം 

കൃഷ്ണാകണ്ഡലിലോഭ്ധാ”റപൃഷ്ടമരിചംചോചംജലംചോത്കുടം 
അഗ്രഗ്രാഹി കിരാമ്പൂ വാലുമുളകം മുത്ത രാമച്ചവും 

പാഠാ ചാമയരാസ്ത്റയെന്നിവ സമംകൊണ്ടിട്ടു ചുട്ട്്ിച്ചുട൯ 
കത് ക്കണ്ടം സിതതേനുമായ്പരുകിനാലന്നാളിലേകേവലം 

വായുക്ഷോഭവിലക്കമെക്കിഠംവമിയും കാസഞ്ചഹ്ൃദ്രോഗവും 
പിത്തം ഗുന്മകഫഞ്ച ശ്രുലയുമുടന്തീരും തഥാ പാണ്ഡുവും. 

കര്പ്പുരം-പച്ചക്കര്പ്പുരം. പശുപാശി, ദാരു-ംദേവതരം. മധുകംടഎ൪ട്ടിമ 
ധുരം. ജാതിഫലംടജാരിക്കാം താഞ്ജേനക്കല്ല്”. ചുക്ക്, ത്ധജംജിക അയമോദകം 
ജീരകം. തൂടിടചിറേഠലം. കസ്തൂരി. ചോരകം - കർച്യാലം- കൃദ്ടൂറ--ചെവതിപ്പ 
ലി കുണ്ഡലിം-ചിഠറമുതിന് ൬൨. ലോദ്യധ്രപുഷ്ടേപാച്ചേറാഠില്പുവു്. മരിചം 
കരമളക”. ചോചം-ഇലവര്ങ്ങംം ഒലം--ഹരുവേലിീ ഉല്ക്കടംഅമവേരു“്.,. അഗ്ര 

ഗ്രാഹിടതാക്രാവു്. കിരായുടഗ്രാധൂ. വംല് മുളക്, മുത്തങ്ങ, രാമച്ചം ,പാഠട-പാട 
ക്കിഴങ്ങു”, ഞതൃമയംവെള്ള ക്കാട്ടം രസ്റ്റാചിററരത്ത. ഇവ സമം ചുള്്റമാക്കി 
ഓത് കണ്ടും പഞ്ചസറരയും ചേത്തു നേഹ്നിച്ചു തേനില് കുഴച്ചു സേവിച്ചാല് വായുക്ഷേോ 

ഒം, വിലക്കും, ഇക്കിറം, ഛര് ഭി, കാസം, ഹൃദ്രോഗം, ഗുന്മം, പിത്തം, ശൂല, പണ്ഡു 
മുതലായവ ശമിക്കം. 

ഠെ. മോദ കാഭിചൂണ്ണ്ണം 

മോദകം വിടയം ജാതിത്രയം കഞ്ചാവു ജീരകം 
ക്രോശാണിയും കവപ്പെന്നിച്ചൊന്നതോരോകഴഞ്ചതായ” 

യക്ഷാക്ഷിബിജവും മുന്നനിഷ്ഠും കൊറംകതി നോടഥ 
ഷട്കഴഞ്ചിഹ ഗോതമ്പും നത്തയ്യരാമാംസവും തഥാ 

ഒക്കെ നന്നായി വെവ്വേറെയോടു ചാത്തിപ്പൊടിച്ചതു: 
മേളിച്ചു തേനില്സേവിച്ചാലതിസാരം കടുപ്പുകറം 
ശൂലയും ഗ്രഹണീദോഷമിവയെല്ലാം ശമിച്ചുപോം. 
മോദകം..അയമേോദകം. വിടയംടത്രതിവിടയം. ജാതിത്രയം ജാതിക്കാ, 

പത്തിരി, ഗ്രാ. കഞ്ചറവു', ജിരകം, ക്രോശഠണി, അവിയ൯ ഇവ ഒരോകഴതഞ്ചയ 
ലീതം. യക്ഷറക്ഷ ബീഠംകഴഞ്ചിക്കരുപ്പരിപ്പ് കഴഞ്ചു” ൩. ഗോതമ്പു കഴഞ്മു ൬, 
നത്തക്ക ഞവഞ്ഞി) മംംസം കഴഞ്ചു ൬. ഇവ വെവ്വേറെ വവത്തുപൊടിച്ചു തേനില് 
കുഴച്ച സേവിക്കു അതിസരരം, ഗ്രഹണി, ശ്രുല മുതലായധഖ ശമിക്കം. ല് 



൧൫൫൪ സഫസ്രയോഗം 

൧െ. ശ്രുലാരിചുണ്ണം 

കടുത്രയം വെളുത്തുള്ളി പ്രത്യേകം നിശ നിഷ്ടകം 
വാളം സാമുദ്രമിനതൂപ്പം പഞ്ചനിഷ്ഠടം പ്ലഥക പ്പഥക 
കാപ്പ്രാസബിജം സിദ്ധാത്ഥം കാരെള്ളും കാളശാകവും 
പൊടിച്ചപൊഴക്കുവിതംകൊഠം ത്ഥാതിവിടയം നിശാ 
അക്രാവിരട്ടിമധുരം അജമോജം തുവച്ചില 
ഹിംഗുദ്വയം വിളംഥം ച ജീരകേ ദ്വേ ത്രിജാതകം 
കലിംഗകം വാല്മുളകും ചവ്യം താലീസപത്രവും 
ചിനക്കാരം യവക്ഷാരം ഉലുവാ കന്ദുരുഷ്ടവും 

ച ററരത്ത കരിങ്ങാലിത്തൊലി പൊ൯കാരമെന്നിവ 
കര്ഷ്ഷപ്രമാണം പ്രത്യേകം അഥ ജാതിക്ക പത്രിയും 

ഗ്രാനൃവും നിഷ്ടമിരണ്ടു സവം മുട്ല്റികരിച്ചിവ 
തലയുംതൊലിയും കാലും കുടലുംമലവുംവിനാ 

ഘനമാന്നകരിങ്കോഴിതന്നില്, വാരിനിറലച്ചുടന് 
കൂരട്ടിത്തച്ചുമുഴപ്പുള്ള ഘടമദ്ധൃത്തില്വ ധുതിര 

ശുദ്ധതോയാഡകം വീ, ശരാവംകൊണ്ടടച്ചുടന് 
ശിലമണ്ചെയ്യുടുപ്പോററി കത്തിപ്പൂ മുദുപാവകം 

വെള്ളം വററിക്കൊഴുപ്പാന്ന പാകം, സൂക്ഷിച്ചുവാങ്ങണം 
ശിതമായാല് തുറന്നിട്ട കൊഴുപ്പും കോഴിമാംസവും 

എലുമ്പുനീക്കി മര്ദ്ദിച്ചു യോജിപ്പിക്രു യഥോചിതം 
മഓട്ടിലിട്ട വവത്തിട്ടു പൊടിച്ചുക്ഷപ്രമാണമായ" 

പ്രാതഃസായഞ്ച സേഖിപ്പ സ്റ്റേഹാ ചാരമനുസ്തരന് 
പലേതരം ശ്രലയഗ്നിമന്ദ് സ്വം ഗ്രഹണീഗദം 
കുമാരശോഷമരു ചിയിവജയെല്ലാം തകന്നുചോം. 

കുക്കു”, മുളക്, തിപ്പലി, വെളുത്തുഭളി ഇവ ൧൨ കഴഞ്ചൂവീതം. വിഭയുപ്പ്, കു 

ടലയപ്പ്, ഇത്തുപ്പ ഇവ൪൫ കഴഞ്ചുവീതം, പരുത്തിക്കരുപ്പരിപ്പ്, കട്ടക്, എള്ളു”, ക 

രിവേപ്പ്ില ഇവയുടെ ചുണ്ടും ഒരു പലംവീതം. അതിവിടയം, വാറട്ടുകഞ്ഞെഠം, അ 

ക്രാവു”, ഈട്ടിമധുരം, അയമോദകം, തൃവച്ചിലക്കാരം. കായംരണ്ടും, വിഴാലേരിക്കാ 

നു", ജീരകംരണ്ടും, ഏലം. ഇലവര്്ങം, പച്ചില, കുടകപ്പാലയരി, വാല്മുഭ.കു്, 
കാട്ടമുളകഷിന്വേരു, താലീസ പത്രി, ചീശക്കാരം, ചവക്കാരം ഉലുവ, കുന്തിരിക്കം, 

ചിഠഠരത്ത, കരിങ്ങാലിത്തെറലി, പെന് കാരം ഇവ ൩ കഴഞ്ചു്വിതംം ജാതിക്കാ, 

പത്തിരി, ഗ്രാംപൃ ഇവ രണ്ടുകഴഞ്മുവീതം, പൊടിച്ചു, ഒരു കരിമ്പിടക്കേഴിയെ 

ക്കൊന്ന തല തൊലി കാലു കുടലു” മലം ഇവ കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി കീറി അതി 

നകത്തു വരരിനിറച്ല ചേത്തുതച്കു ഒരു കലത്തിനകത്തു കുവക്കെ കമ്പുവെച്ചു് അ 

തില് കെട്ടിത്തുക്കി നാചിടങ്ങഴിവെള്ളം കലത്തി ലൊഴിച്ചു” ചട്ടിവെച്ചടച്ചു' ശീല 

മണ്ച്ചൊ്യൂ കു ഗശ്തെ തീയെരിച്ചു” വെമ്ളു മെല്ലാം വററി കെഴ്റേപ്പ രേഷിക്കുന്ന പാഠ 

കത്തില് (കരതിയരുത്ു്ം തിഭയ്യന്ന ശബ്ദൂംകൊ യാ പരിചയംകൊണ്ടും പാകം 

] 



ക 

ചൂട്ട്്റയോഗങ്ങറം ൧൭൫: 

അറിയണം, എടുത്തു തണുത്താല് തുറന്നു അത നകത്തെ രു: പ 

സവും എടുത്തു എല്ലകളതഞ്ഞു് യോജിപ്പിച്ച ഓട്ടിലിട്ട വവ; ി താന്ന ം 

പ്രമാണം സേവിക്ക. പത്ഥ്യാനുഷ്ഠാസം ആവശ്യമാണു. പലതരത്ത ലുള്ള ഉദ 

ശൂലകഠം അഗ്നിമാദ്ധ്യം ഗ്രഹണി ഇവയും കുട്ടികളു.ടെ മെലിച്ചിലും ശമിക്കം, 

൭൨. ബാലശ്ശൂലാരിചുണ്ണ്ും. 

സഫസ്രവേധി കുന്നാരം മായയ്യ്ാ തുടിയും കണാ 
യവാനി മധുകം ഭൂഗ്വം കര്പ്പൂരം രക്തചന്ദനം 

ഏതദേകൈകനിഷ്യഞ്ച ദ്വിനിഷ്കും താര്ക്ഷ്യപച്ചയും 

ാ ബിജമിശ്രമാക്കി പ്രയോജയേത് ഏതച്ച ണ്ണം നാഭി ത്ര പ്ര 
ക്ഷയകാസങ്ങളും ശ്വാസം കണാഗ്ഠം കുക്ഷിരോഗവും 

ഗുന്മം ഹൃദ്രോഗവും വായിലള്ല്്ാക്കും ഛര്ദ്ദിയുംവിടും. 

സഹസ്രവേധി കന്നാരം മായയ്മ. തൂടി-ഏലത്തരി. കണേചെരതിപ്പലിം. 

യവാനിട ജീര കം. മധുകം ഏരടിമധുരം. ഭൂഗ_ംടഗ്ര0ം൦൨൭, കര്പ്പരം, രക്തചന്ദനം 

ഇവ ഒംരോകഴഞ്ചുവീം, ഗരുഡപ്പച്ച കഴഞ്ച് ൨. ഇവ ചുണ്ണ്ണുമാക്കി നാഭിബീയ 
മിത്രം--വെരുകിന്പുഴുവുകൂടി യോജിപ്പിച്ചു സേവിക്ക. ക്ഷയകാസം, വലിവു”, 

കണ എന്നരോഗം, തുദരരേംഗങ്ങം, ഗുന്മം, ഹൃദ്രോഗം, ശ്രൂല, ഛര്ടി മുതലായി 

കുട്ടികളടെ പല രോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

൩െ. കോഴിത്തഒം. 

ന്ിര്യാസം കടു സന്നിനായകവചാ കിര്യാത്തു കര്പ്പരവും 
പാഠംകി തുടി പൃതവൃക്ഷമവിയ൯ ജാതിഫലം കാക്മം 
്രീവട്ടപ്പുശ കണ്ടിവെട്ല്റയിവയകെദോപ്പും പൊടിച്ചിട്ടു സം. 

' യോജ്യം കുക്കുടശോണിതേന സമമായേരണ്ഡലംതൈലവും 

ഏതദ്ടപ്പുണവൃത്തമങ്ങു തളമായ'മൂദ്ഥാവിലിട്ടിടടകില് 
ചേതോദുദഖമൊടാശ്തു സന്നികുലമങ്ങോടിക്കരേവം വനേ. 

നിയ്യാസപ്പഠതി, കുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, സന്നിനായകം, വയമ്മു", കിരിയഠ: 
ത്തു, പാഠംകി, ഏലത്തരി, പൂ വൃക്ഷം കപ്പ്, ജാതിക്കറ, കംകുമപ്പുട്ട, തിരുവട്ട 
പശ, കണ്ടിവെണ്ണു ഇവ സമം പൊട ചൂ അയില് അവിയനും കര്പ്പുരവും ഒരു മരു 
ന്നിനു തൂല്യമായ അഭവില് ചേത്തുതു മര്ട്ടിച്ചു കോഴിച്ചേരേയും ആവണക്കെണ്ണ്്യും- 
ചേത്തു നീരവത്തു തലയില് തളകമിട്ടക. സന്നിയും ശിരോവ'കറരങ്ങളും ശമിക്കും, 

ഒര്. ത്രിഫലാദിതളം. 

ത്രിഫലാ ചന്ദനം വേ 0ാഷം കൊട്ടം രാമപ്പമേലവും 
മധുകം ജീരകംരണ്ടും മായാക്കും കൃമിശത്രവും 
തകരം പൃതവ്ൃക്ഷഞ്ച കണ്ടിവെണ്ണുയുമഭൂകം 
ജാതിക്കാ ഖദിരം തോയം കലശ്ൃംഗഞ്ച ശൈരികം 

സഫസ്രരവേധി വെങ്കാരം കര് പൂരം ശതകപ്പയയും 



൧൫൬) സഫസ്രരയോഗം 

വടി ലിംകദ്വയം കട്ടിക്കുമിഞ്ചാന് കായമെന്നിവ 
സുവണ്ണൂത്തയണമാശാളി നിയ്യാസപ്പാല് കിരാതവും 
തല്യംക്രട്ടിയരയ്യേ,ണം ഒന്മുപ്പിക്കാക്ക്വാഥയോരപി 
നാലൊന്നു നായകംക്രട്ടിപ്പേഷിച്ചിട്ടതു മൃദ്ധനി 
പൊതിഞ്ഞാല് സന്നിയും പിന്നെ കഫവുംനീരിറക്കവും 
വരവും വിക്കും തിരും ഗുണമുള്ളോന്നിതേററവും 

ത്രിഫലത്തോട്” ചന്ദനം മുക്കും മുളകു” തിപ്പുലി കൊട്ടം രാമച്ചം ഏലത്തരി, 
എരടിമധുരം (ഇവിടെ മധുക ല്ല മധ്മൂകം-ഇലിപ്പുക്കാതലെന്നം വടി എന്നതു 
അതിമധുരമെന്നും അഭി പ്പഠയമുണ്ടു”.) ജീരകം കരിംജീരകം മായയ്ക്കു, കൃമിശത്ര 
തകരം പൃതിവ്വ ക്ഷം കണ്ടിറെണ്ണു മുത്തങ്ങ ജാതിക്കാ കരിങ്ങാലിക്കാതല് ഇരു 
വേലി കലങ്രൊതമ്പു" കറവിക്റ് സഹസ്രവേധി വെക്കാരം കര്പ്പൂരം ശതകുപ്പ 
ചാരയില്യംരണ്ടും നായ്യ്ുപ്പികടമിഞ്ചാന് കായം സ്വണ്ണ്ൂകപ്പല്ല് ആശാളി നിയ്യാസ 
പ്പാല് കിരിയാത്തു” ഇവ സമം. ഇവയെല്ലാം കൂടുന്നതിനെറ നാലിലൊരുഭാഗം 
സന്നിശായകവുംദചത്ത്തു നൊല്ലിക്കാക്കഷഠയത്തില് അരച്ചു നീരറത്തു തലയില് 
രള. കിട. സന്നിപായം, കഷ കാചം, നീര്വീഴ്ച, വരം, ശോഫം മുതലായവ 
രമിക്കം. 

൭൫. നാരസിംഘചുട്്്റം 

ശതാവരിരജഃ പ്രസ്ഥം പ്രസ്ഥം ഗോക്ഷുരകസ്യ ച 
വാരാഫ്യാ8 വിംശതിപലം ഗുള ,ച്യഠഃ പഞ്ചവിംശതിഃ 
ഭപ്യാതകാനാം, ദ്വാത്രിംശത" ചിത്രകസ്യ ദശൈവ തൂ 

ര തിലാനാം ശോധിതാനാഞ്ച പ്രസ്ഥം, ദദ്യാത് സുചുണ്ണ്ണിതം 

തരൂഷണസൂയ പലാസ്മ്ൃഷ്ഥൊര ശക്കരായാശ്ച സഛതിഃ 
മാക്ഷികം ശക്കരാദ്ധോന മാക്ഷികാദ്യോന വൈ ഘൃതം 
ശതാവരിസമം ദേയം വിദാരീകന്ദജം രജഃ പ് 
ഏതദേകികൃതം ചുണ്ണം സ്റ്റിശ്ധഭാണ്ഡേ നിധാപയേത: 
പലാദ്ധമുപയുഞ്ജിത യഥേഷ്ടഞ്ചാസ്യ ഭോജനം 
മാസൈകമുപയോഗേന ജരാം ഹന്തി രുജാമപ] 

വലിപരിതഖാലിത്യമേഷഹപാണ്ഡ്വാഡ്യപീനസാന് 
ഫന്തൃ്ലാദശകഷ്യാനി തഥാഷ്ഠംവുദരാണി ച 

ഭഗന്ദരം മൃത്രകൃക്ലൂ”റം ഗൃധ്രസീഞ്ച ഹലീമകം 
ക്ഷയം ചൈവ മഹാവ്യാധിം പഞ്ചകാസാന് സുദാരുണാന് 

അശീതിവാതജാന് രോഗാന് ചത്വാരിംശച്ചപൈത്തികാ൯ 
വിംശതിംശ്രൈഷ്ഠികഞ്ചാപി സംസ്ൃദ്ാന്സന്നിപാതികാന് 

സവ്വാനശോഗദാന് ഹന്തി വൃക്ഷമിന്്രാശനിയ്യഥാ. 
ഗോക്ഷുരംടഞെരിഞ്ഞില് വാരാഹി പന്നിക്കിഴങ്ങ്. ഗുടൃചിടചിററമൃതു”. 

ളല്ലാതകം _ചേക്കരു, ചിത്രകം-കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്. ത്രുഷണംടകുക്ക്, മുളക്, 
തിപ്പലി. ശക്കരം-പഞ്ചസാര, മാക്ഷികം തേന് ഘൃതം--നെയ്യ”. വിദംരീകന്ദം 



ചൂഴ്സ്റ്റയോഗങ്ങറം ൧൫൭ 

പാല്മുതക്കി൯കിഴങ്ങു', ശതാവരിക്കിഴങ്ങിന് ൪, ഞരിഞ്ഞിശചെടിം മുതക്കി 

ന്കിഴ ങ്ങിന് പൊടി ഇവ ൧.൦ പലംവീതം. പന്നിക്കിഴങ്ങിന് പാടി പലം ൨0൦ 

അമൃതിന് ലുണ്ണും പലം ൨൫. ചേക്ടരു ശുദ്ധിയാക്കി ചുണ്ണിച്ചതു പലം ൩൨. കെട 

വേലിക്കിഴങ്ങി൯ചുള്്ദും പലം ൧൦ എളള് (തിരഞ്ഞത്) അരു പലം ൧൯, 

കുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി ഇവറഠിന്കുണ്ണ്ണം ൮ പലം. പഞ്ചസരേ പലം ലം തേന് 

പലം ൩൭൫. (ഒരുപലം.ളഴക്ക്) നെയ്യു” പലം പതിദനഴര, ഒരുമിച്ചുചേത്തു മര്ളി 

ചു നല്ല പാത്രത്തിലാക്കി സൂക്ഷിക്ക. ഇതില് ശതറവരിക്കിഴങ്ങു” ഇടിച്ചുപിഴി 

ഞ്ഞു", കുവക്കി ചേക്കണംം പഞ്ചസര ദനക്കെ പൊടിച്ചു” അല്ലെങ്കില്, നന്നല്ലം: 

വാസ്തവത്തില് ഇര യോഗത്തിന്െറ ചുണ്ണലീകരണം സാംഹസമാണെന്നു തോന്നുന്നു 

പഞ്ചസാര പാവുകാച്ചി ലേഹംപോലെ പാേപ്പേടുത്തുന്നതു നന്നായിക്കാണുന്നും. 
മരുന്നുകഥം പൊടിക്കണം, എള്ളു” അരയ്ണ്ലണം- ഒരുനേരം _ഒശപ്പലംവി ൭ംമാത്രംം 

ഇക്ലാപ്പയ്ഥ്യം; ഒരുമാസം ഉപയോഗിച്ചാല് വഭ്ധക്യം നശാക്കുംം രോഗങ്ങളൃംശ 

മിക്കും: പ്രമേഹം, പാണ്ഡു, പീനസം, കുഡ്യങ്ങാം, മമഹാദരം, ഭഗന്ദരം, മുതൂകൂ. 
ക്ലൂ“ഠം, വാതവ്യംധികഠം, കാമില, ക്ഷയം, ൭സങ്ങഥം, പിത്തയങ്ങളഠായ രോഗങ്അ 
റം, കഫജങ്ങളഠയ രേഴഗങ്ങറാ ഇവകള.ം ദോഷസംസര്ഗ്ഗം, ഡന്നിപാതം ഇ വയാലു. 

ണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും അരശേഠരോഗങ്ങളം ഇതുകൊണ്ടു ശരിക്കും. ഇതു ധറതുവൃഷ്ഠി 
ക്രം അതിവിശേഷമാകുന്ന. സത്സന്തനലാഭത്തിനും സുഖത്തിനും പത്ഥുനേഷ്ടാ 
നനിര്ബന്ധമില്ലാതെ സേവിക്കാനും സദുകയ്യമുള്ള മാകുന്നു, ഇതുതന്നെ ചിലര് അ. 
ഗ്നിചാകത്തില് രസായനമായിട്ടും തുണ്ടാക്കി സേവിക്കുക ൨ ഒഴ്ം 

൭൬. സാരസ്വതചുണ്ണും (൨) വലിയതു”. 

വ്യോഷത്രിജാതകാംഭോദകൃമിഘ്ന്ദുജടാഗ്നിഭി? 
ജീരകത്രിഫലാദീപ്ൃമഞ്ജി ഷ്യാഗരുസൈന്ധവൈഃ 

യര്്റു പ്രാഹവരോഹിണികഷ്ടവചാംകോലകകുംകുമൈഃ 
ദ്രാക്ഷാംബുശക്കരാകാന്താചന്ദനദ്വയദാരുഭിഃ 

ജ്യോതിഷ്ടുതിനിശാദ്വന്പ്വമയൂരകപികംഭകൈഃ 
പഞ്ചമൃലവൃഷാഘോരിമദയന്തീസിതാംബുജ്ജൈഃ 
ബ്ലഹതീദ്വയഭൂതാലദേവിഷടപദവൈരിഭിഃ 
ദപിശംഖ പുഷ്നറേന്ദ്രവല്ലീപാഠാപാമാര് ഗ്രജോംഗകൈഃ 
സി തശുഞ്മാസ്ഥിരാനന്താഭദ്രായസ്ത്രാന്തജാതി ഭി 
ക്ഷിരിദ്രമോരുബുക്രാന്തീസിതാക്കതലനീളിഭിഃ 
സപലാശൈഃ കൃതം ചുണ്ണ്ും പുന൪ബ്ര്മിരസാപളൂതം 
ആതപേവേ പരിശോഷ്ഷ്യേതത“ പുനഃസമ എ പു ൮ ുംസുചൂഴ്്തിതം 
ബാലാമന്ത്രേണ സങഞ്ജപ്യയ ലക്ഷദ്വാദശസംയുതം 
ബ്രഹ്മീഘൃതേന സംയോജ്യ പിണ്ഡീകൃത്വാക്ഷമാത്രകം 
ആകണ്ഠമഗ്നഃ സലിലേ സ്ഥിത്വാ പ്രാതസ ഭക്ഷയേത 
സ്തൂതിമേധായുരാരോഗ്ൃകാന്തിസെരഭാഗ്യപ വറിദം. 

വ്യോഷം.. ത്രികട്ടക്., ത്രിജാതകംടഏലം, ഇലവര്ങ്ങം, പച്വില അംഭോദം: മുത്തങ്ങ. കൃമിഘ്ലം വിഴാലരി. ഇന്ദും:കര്പ്പൂരം, ജടാകജടഠമറഞ്ചാി 1 ത്ഗഗ്നിം കൌ 
വേലിക്കിഴങ്ങ് , ജീരകം, ത്രിഫലത്തോട്, ദീപ്യംടഅഅരയമോദകം, മഞ്ചിഫ്സുമത്തു 



൭൮) സഹസ്രയോഗം 

ട്ടിം  അഗരും ആക।ല്.. സൈന്ധവം ഇന്തൂപ്പു". യഷ്ട 0 ഹംടഎരടിമധുരം. രോഹി 
ണിടകടുകുരേംഹീണിം കഷ്ടം കൊട്ടം. വയമ്പ്. അംകോലവേരു, കുംകമപ്പ്യവു”. ദ്രാക്ഷം. മുന്തിരിങ്ങ. അംബു_ഇരുവേചി. ശക്രെ_പഞ്ചസാരം കാന്തം (ശുദ്ധിചെ 
യ്ത്) ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം ൫8 റരു_-:ദേവതാരംം ജ്യോതിഷ്ഠതി-.ചെയവ്റ്യന്നയരി, നി 
ശാദ്വന്ദവംടമഞ്ഞളു.ം മാമഞ്ഞഠംതെൊലിയും, മയ്കരകംചവലിയകടലാടിവേരു“. ക 
പിടനായ്ക്രുണരേ രു”. കും ഭകംടയ്രികോല്ലക്കൊന്ന. പഞ്ചമൂലം_കവളം, കുമിഴു“. 
പാതിരി, പയ്യറഴാന്ത, മുഞ്ഞ ഇവററഠിന് വേരു , വൃഷടത്ടലോടകവേരു്. അ 
ഘോരി മുക്ളിധവരു, മദയന്തി_കഞ്ചാവു്, ര്രാതിരിപ്പു വെന്നും ചിലര്) സിതാംബു 
ജം-.വെന്താമരക്കിഴങ്ങു”. ബൃഹതീദവയം_,ചെവവഴുതി നയുടേയും വെഠംവഴുതിനയുടേ 
യും വേരം ഭയാലം നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ്. ദേവി--ചുവന്കുരന്തല് വേര്, (കരാട്ട്പഠവല് 
കിഴത്ങെന്നും ബഭിപ്രഠയം ഷട് പദം കയ്യോന്നിം വെരി പൊന്കുരണ്ടിവേരതൊലി. 
ദ്വിശം൭.പുഷ്ടുംട വളൃത്തതും നീചവുമായ ശംഖപൃഷ്കത്തിന്വേരുകാം. ഇന്ദ്രവല്പികകൂഴി 
ഞ്ഞവേര. പാഠഠാട- പാടക്കിഴങ്ങ്. ര പാമഗ്ശും -ചെവകടലാടി. ജോംഗകം-കവത്തഅ 
കി , സിത്ഗുഞ്ജാ-വെളളെക്കുന്നിറേ രു്. സ്ഥിര_മാരിചവേരു'. അനന്തം-കൊലടിത്തു 
വവേരു്, ഒ ദ്ര--ചെവറുഭഒ., അയസ്ത്രന്തം. മജാതിടപി ല്ൃകമൊട്ട്ം ക്ഷീരിദ്രമം--നാ 
ല്യാമരത്തൊലി. ഉപത്കബു- ആവടനക്കി ശവേര്. യ്രാന്തിട വിഷ്ണുക്രാന്തി, സിതാക്കം 
വെള്ള്ളെരിക്കി൯വേത്ം തലനീഭി_ പ്രസംരണിവേര്. പലാശംടപ്പാശി൯തൊലി. ഇ 
വ സമം ലുണ്ണ്ുമാക്കി പിടന്ന ബ്രഹ്മ!നീരൊഴിച്ചു വെയിലത്തുവച്ചുണക്കിപ്പെടിച്ചു”, 
ബ്രഹ്മി ഘതത്തില് കുഴച്ചു താന ക്കംപ്രമംണം ഗുളക ഉരുട്ടി ലക്ഷത്തില് പരം ഉരു 
വു ബാലാമന്ത്രം മ പിച്ചു് രാവിലെ കഴുത്തവു വെള്ളത്തില് നിന്ന സേധവിക്കം സ് 
തി, മേധ, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, കാന്ത് സവദഭാഗ്യം, പുഷ്ടി ഇവ മുണ്ടകേം. വിശേ 
ഷിച്ചും വാക്കിനു പതഭിവുവരികയും ചെയ്യും. 

ഭസ്ത്ക്ഷാരാദിയോഗങ്ങം 

൭൭. ശുലഹരചുണ്ണം 

തുവര്ച്ചില ചവക്കാരം വ്യോഷദിപ്യകഗന്ധകം 

കുഞ്ഞിരിയ്കയുടേവേരും പതുപാശിരസം തഥാ 

ജിരകദ്വയസിന്ധൂത്ഥമുള്ളിയും കാട്ടതിപ്പുലി 

ചവ്യം കായഞ്ച തത്സവം സമഭാഗേന കലുപിതം 

പുടയാവരസം വീഴ്ത്തി ത്രിദിനം സാധു പേഷയേത” 
കാട്ടചേനയുടേമദധ്ൃം തരന്നതില് വനിക്ഷിപേത് 

തല്കല്പം പിന്നെനന്നായി തല്ഖണ്ഡേന വിധായ ച 

മുദാ സമന്താത് സമ്മില്യ ബഹുവാരു പ്രശോഷ്യ ച 

ആവലിന്ധനസന്ദീഘഐ ജവലനേ സാധു പാചയേത് 

തൊണ്ണൂവനാഴികാന്തേ ച തത്സമാദായ ബുദ്ധിമാന് 
ടി ി 

ശനൈമ്മണ്ണുകളഞ്ഞിട്ടു സാധു സഞ്ചൃര്ണ്യ തത്” പുനഃ 

ഗുളോദകേന ശ്രുലാത്തം പായയേന്മാത്രയാ പുനഃ 

ഘൃതാന്നം ഭോജയേച്ചാനുസവശശൂലഹരം പരം, 

തൃവച്ചിലക്കരേം ചവക്കംരം, ത്രികടുക അയമേറദകം ഗന്ധകം ക്രഞ്ഞിരിക്ക 

വേരു പശുപാശിരസം (രസവും ഗന്ധകവും ഒരുമിച്ചു” അരമുചേക്കുകു ലീരകം 



കൃ൪്ണ്ലയോഗങ്ങം ൧൭൯ 

കരിംമീരകം ഇന്തുപ്പ് റ കൂളൂമളി കാട്ടരിപ്പലിവേത് കാടമുളമകി൯വേരു* ഇവ ലു 

പൊടിച്ചു പുടയംവിനെ ന്രൊഴി മൂന്നുദിവസം നല്ലപോലെ അരയ്യ്യകം പ 

ന്നീടു” ഒതു കാട്ടുചേന തുരന്ന് അരു നകത്തമക്കി തുരന്ന ഭാഗംകൊണ്ടടച്ചു മണ്ണു 

പൊംരിഞ്ഞുണ ക്കി ആവലി൯വിറകിട്ട തെം്ണൂ൨നാഴിക തിയെരിച്ചു എടുത്തു മണ്ണുക 

ഉത്ത്രു പൊടിച്ചു ശക്കരയില് സേവിക്ക. ഖനന്തരം നേയ്ക്രട്ടി ആഹാരം കഴിക്ക, 

എല്ലാ ശ്രുലകള്ം ശമിക്കും. 

൮. ഗന്ധകചൃ൪ണ്ണും 

കാകമാചിഭൂംഗരസേ സഛഏൃകൃത്വഃ സുഭാവിതം 
ഗന്ധകം സൂതസഹിതമാതപേ ശോഷയേത് പുനഃ 

വ.ക്ച പൃ൪ണ്ണുസംയുക്തം മാത്രയാദ്യസുയന്ത്രിരഃ 

ക്ഷിരാന്നാശീ ജയേത് കുഷ്യാനഷ്ടാദശവിധാന്൯ ക്ഷണാത'. 

കറകമാചി--കരിന്താളി. ഭൂ്ഗംടകയയ്യോന്നി. സൂതം.റസംം വാകുചിട കാര് 

ഏകാകിലരിം രസം ഗന്ധകം ഇവ സമം എഴുതവണ കരിന്തംഭിനീരിലും കര്യ്യാന്നി 

നീരിലും അരച്ചു ധീണ്ടും അവയില് ഭംവ൦ചെയ്മൂ സമം കഠ൪കോകിലരിയുടെ ചുഴ 
വുംക്രട്ടി സേവിക്ക, കുഷ്ടം ശമിക്കും. 

നെ. പലാശക്ഷാരം. 

ദ്ൂഡ്ഥം നിര്ദ്ദഹയ പാലാശം ഭസ്തപ ചാദായ ചാഡ്ഥകം 
ജലദ്രോണേ വിപക്തവ 10 ചത്രഭാഗാവശേഷിതം 

ഏകവിംശരികൃത്വോഥ വസ്രേ സംഗാളയേത്തതഃ 
യാവത് പിഫ്ണിലരക്തശ്ച തദൈനമവതാരയേത്" 

പലം പലാദ്ം പ്രസ്പതം കുഡുബം ശംഖകം സുധാം 
ത്രക്തിശംഖശ്ച തത്സവമഗ്നിവര്ണ്ണ്ണാന് സമാഫഹരേത് 
ക്ഷാരേണ പിഷ്ട്വാ തത്സര്വ്വം ക്ഷാരേ നിവാപ്യപായമേത? 
ലോഹപാത്രേയദോത്തിഷ്ടേത് ബുതബുദൈര്ബ്ബാഷസംയുതൈഃ 
അവതായയ തദാ ശിതം” ലോഫപാത്രേനിധാപയേത? 
ധാന്യമദ്ധ്യേ സ്ഥിതം ക്ഷാരാ ശുഷ്ടമമര്ശസു യോജയേത? 

പാലാശംപപ്പാശിന്തെലലി. ശംഖകം..പിരിശംഖഭസ്മും. സുധാംകമ്മായക്ക 
ല്ല: (സംധാരണ സമുദ്രതീരപ്രദദശങ്ങളില് കക്കാ നീറ൨ന്ന കുള്ണുംന്ു” ധരോളമു 
ണ്ട്, ഇതു ഒഷെധങ്ങഠാക്കു നന്നല്ല. പരദേശങ്ങളിലെ ചുഴ്്ുംനുകല്ല നീറ൨നന 
കല്ച്ചണ്ണണാന്പറണ് ഒദുഷധങ്ങളില് ഉ പയോഗലപ്പെടുത്തേണ്ടത്ര്.) ൧ കതിപമുത്തുച്ചി പ്പിദസ്കും. നല്ലപോലെ ചുട്ടെടുത്ത പ്പാശി൯ക്ഷാരം നാലിടങ്ങഴി. ൧൬ ഇടങ്ങഴി 
വെള്ളത്തില് കലക്കി തിളപ്പിച്ചു നംലിട ങ്ങഴിയാക്കി ൨൧ പ്രാവശ്യം തുണിയില് അ ള് ക, പിരിശംഖ് അരപ്പലം ൧. ഇ്ണ്ഠാന്മുകല്ല് രണ്ടുപലം മുത്തു 

ഖേ' ഇവ തീയിലിട്ടു അഗ്നിവഞ്സ്ുമംകമ്പോഠം എടുത്ത പൊടി 
കയക്രടി എല്ലാംക്രടി ഇരുന്മുപാത്രത്തില് തഴുപ്പത്തുവച്ചു വേവിക്ക, യിര 
വാങ്ങി ആറവന്നതുവരെ ആ പാത്രത്തില് തന്നെവച്ചു തണുത്താല് ഒരു ഇത്മന്മുപാത്ര 

ഭികഠംക്കു യോജിപ്പിക്ക, ശമിക്കംം ന്ന മ 



താ സഹസ്രയോഗം 

൮൮0 കുക്കുടലവണം. 

പഞ്ചകോലതശ്ൃതക്വാഥേ ചതുര്ഭാഗാവശേഷിതേ 
കക്കുടിം പത്രപിത്താന്ത്രശകൃത്പാത്തുണ്ഡവങ്ടിതാം 
പലം ക്ഷോഡ്ശ സംഗൃഹ | സാമുദ്രം സമഭാവികം 
ആദ്യാത്ത ദ്വിഗുണക്ഷീരം നാളികേരഫലസ യ ത 
തൈഘസ്യ്യ പ്രസ്തതം ദദ്യാത് സപ്പ്രിഷശ്ച തഥാ ഭവേത? 
ഫിംഗുത്രികടുകം ചൈവ ജീരകേ ച തഥൈവ ച 
ഏതേഷാം കാര്ഷികാ൯ ഭാഗാന് പ്രതീവാപം വിനിക്ഷിപേത് 
കുക്കുടം നാമ ലവണം ഭക്ഷയേത് പ്രാതരുത്ഥ।തഃ 

തക്രാനുപാനം കത്തവ്യം വാതഗുന്മമപോഷഥ്ഥതി. 
സ 

പഞ്ചകോലം കഷായംവച്ചു നാലിലൊന്നേക്കേക, കരിംപി ടക്കോഴിയെ കട: 
മും പിത്തവും മലവും കലം ചുണ്ടും രൂവല്യം കള€ഞ്ഞടുത്ത മാംസം ൧൬ പലം. 
കടലുപ്പ് പലം ൧൩, തേങ്ങാപ്പുല് തുടം ര, വെളിച്ചെണ്ണ തുടം ൨. നെയ് തുടം ൨. 
കായം ചുക്കു” തിപ്പലി ലീരകം കരിംജീരകം ഇവ ൩ കഴഞ്ചുവീതം പൊടിച്ചുചേത്തുു” 
ഏല്ലാംക്രടി യോജിപ്പിചു ഒരു കുടത്തിലാക്കി ശീലമണ്ചെഷ്ടു ൯൧0 നാഴിക വേവി 
ച്ചെടുത്ത ഭസ്മും രേം കഴഞ്ച്” വെണ്ണയില് സേവില്ലു മോരു” അനുപാനമാക്കുക.. 
വാതഗുന്മവും മറ ഉദര വ്യഠധികളം ശമിക്കം. 

൮൧ കല്യാണക്ഷാരം. 

ത്രികടു ത്രിപടു ത്രേഷ്യാ ഒന്ത്യരുഷ്മരചിത്രകം 
ജജ്ജുരം സ്ന്റേഹമൂത്രാക്തമന്തര്ദ്ധൃമം വിപാചയേത? 

ശരാവസന്ധയൌ മുപ്പിഐ ക്ഷാരഃ കല്യാണകാഫ്വയഃ 
സപീിതഃ സല്്യിഷായുക്തേ ഭക്തേ വാ സ്ത്റിഗ"ദ്ധഭോജിനാം 
ഉദാവത്തവിബന്ധാശോഗൂല്ലപാണ്ഡൃദരകൂമിന് 
മൃത്രസംഗാശ്മരീശോഫഘ്ദ്രോഗഗ്രഹണീഗദാന് 

മേഫപ്പിഫരുജാനാഫശ്വാസകാസാംശ്വ നാശയേത". 

ത്രികടും-ചുക്ക” മുക” തിപ്പലി. ത്രിപഴുഇന്തുപ്പ് വിഭയുപ്പ് തുവച്ചിലയുപ്പ്. 
ശ്രേഷ്ഠാ-ത്രിഫലത്തോട്ട്. ദന്തിടനാഗദന്തിവേര്. അതരുഷ്രം-ചേക്കരും ചിത്രകം 

കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്. മജ്ങരംട നല്ലപോലെ ഇടിച്ചത്. സ്റ്റേഹംടതൈലംം ഇ 

വിടെ തആവണക്കെണ്ണുയാണു ചേത്തുവരുന്നതും മുത്രം ഗോമൂത്രം. മേല്പറഞ്ഞ 

മരു ന്നകഠം നല്ലപോലെ ഇടിച്ചു ആവണക്കെണ്ണയും ഗോമൂതൂവും ക്രട്ടിക്കഴച്ചു” ഒരു 

സ്ം,ടച്ചടിയിലാക്കി മറെറാരു ചട്ടികൊണ്ടടച്ചു ശീലകണ്ചെയ്യ, കൊത്തമ്പൂകൊണ്ടു് 

തീയെരിച്ചു പുകപേകോതെ ഭസ്കൂമംക്കുക. ഇംതേടുത്തു നെയ്യിൽ കുഴച്ചുസേവിക്കും 

ത്തഹരേത്തില്ക്രടി നെയ്യും ഭസ്യൂവും കരടി സേവിക്കയുമറം, ഉദാവത്മരോഗം, സ്രോ 

തേബന്ധം, അര്ശസ്സ്, ഗുന്മം, പാണ്ഡു, മഹോദരം, കൃമിരോഗം മൂത്രത്തടസ്സും. 

അശ്മരി, ശോഫം, ഫദ്രോഗം, ഗഹണീരോഗം, മേഹം, ച്ലീഹാവു”, വയര്വീപ്പു ൽ 

ശ്വാ സകാസങ്ങം ഇവ ശമിക്കും. 



പുള്സ്ണുയോഗങ്ങറം ൧൬൧ 

൮൨. സ്വയാഴസ്മം. 

ഏകനിഷ്ടഞ്ച സുതഞ്ച ദ്വിനിഷ്ടും ഗന്ധകം തഥാ 

ആയസഞ്ച ത്രിനിഷ്ടയഞ്ച കന്യാസ്വരസപേഷിതം 

ആതപേ സ്ഥാപിതം സമ്യഗ്ഭസ്ത സഞ്ജായതേ ധ്രരവം 

സേവേത തല്ഗശുളയുതം ശ്രുലവ്യാധ!ഫരം പരം. 

സൂതം--രസം കഴഞ്ച് ഒന്നു് (മഞ്ഞഠംപ്പെടി, വെറഠിലഗീരു”, പുകയിറ ഇവ 

യില് അരച്ചു ശുഭ്ധിചെയുനം.) ഗന്ധകം കഴഞ്ചു” ൨, ആയ ഡാടതരുക്കുപെൊടോി കഴ 

ഞ്ഞു” ൩൨. (ഞഠവത് പടനീരില് അച്ചു ശുദ്ധിയാക്കണം.) ഇവ മൂന്നുംക്രടി കമ്പാസ്വ 

രസപേഷിതംകഠറഠര്വ.ഴനീരില് ത്വരച്ചത്ര്ം തെണ്ണേ൨ നാഴികനേരം അരച്ചു വെ 
യിലത്തുവച്ചു പഠകമാക്കുക. ഇതു ശക്കരയി ൽ കുഴച്ചു ധസവിക്കം ശ്രൂല ശമിക്കും. 

(ഇതു പുടംവച്ചു ഭസ്യമാക്കുക. ൩ പുടമോ 9 പുടമേോ ത്തുക. ഇങ്ങപൌയഠണ്ട് സം 

സ്തൂരിക്കുമാവളളത്്.) വ്യണരോഗം വാതരോഗം മുതലായവയ്യ്യും നന്നും 

൮൩. മഹാവൃക്ഷലവണം. 

മഹാവൃക്ഷാക്കബ്ബഹതിലവണാന് സന്ദഫേത് ഘടേ 

അന്തര്ദ്ധൂമം തതഃ കാഷ്ടൈരാത്രൈഃ പൃതികസംഭവൈഃ 

പാരിഭദ്രപലാശത്വകഗ്രന്ഥികാകൃമിശത്രുദ 
സിദ്ധോ കഷായേ തല്ക്ഷാരം പഴിസ്രാവ്യ പുനഃ പചേതഃ 

മണ്ഡൂരകൂണ്ണൂസഫിതം യദൈതത് സാന്ദ്രതാം ഗതം 
ഹിംഗ്വാദി ചുങ്ല്റം പ്രക്ഷിപ്യ ദവ്യാതദവഘട്ടയേത്" 

 അവതായ്യ തതോ വൈദ്ദയഃ ശ്രുലാത്തായ പ്രയോജയേത* 
മേഹാവൃക്ഷാമദം നാമ ലവണം ലവണോത്തമം., 

മഹാവൃക്ഷം.കളളിക്കഴുത്തു അക്കം--ഛഏരുക്കി൯വേരു” ബ്ലഹതി-ചെവവഴുതിന 
വേര. ലവണം ഇന്ത പ്പ മുവ സമം ഇടിച്ചു ഒരു കടത്തിലിട്ടടച്ചു ശീലമണ്ചെയ്യൂ 

വുകപോകതെ പൃൂതീക സംഭവകാഷ്ടംട-ത്വലിന്വിരഠകിട്ട തീയെരിച്ചു ഭസ്തരമാക്കുക , 
പാരിഭദ്ൂത്വക”ടമുരിക്കി൯തെൊലി. പലാശത്വക ടാപ്പാശ ൯തെറലി ഗ്രദ്ഥികം കാട്ടു 
തിപ്പലിവേരം കൃമിശത്ര വിഴാലരി ഇവകൊഴണ്ടുവച്ച കഷായത്തില് കലക്കി 
രിക്കം മണ്ഡൃരഭസ്മുംക്രപട ക്രടിക്കുവക്കി സാന്ദ്രമംക്കി (പുരഠണകിട്ടം പഴുപ്പിച്ചു ഗോ 
മുത്രത്തില് പലതവണജട്ട പൊടിച്ചു ഗേമ്മത്രത്തിലരച്ചു വുടംവലു ഏടുക്കകം) 
൭൬-൦ംയോഗം ഹാംഗ്വാദിചുണ്ണണവും ചേത്തു ഇള.്കിവാങ്ങി സൂക്ഷിക്ക ഈ ലവ 
ണം എല്ലാ ശ്രുലകളേയും ശമിപ്പിക്കും. 

൮൪. വിളംഗാദിക്ഷാരം, 

വിളംഗം ചിത്രകം സകത്രം ത്രിവൃതാം സൈന്ധവം വചാം 
ദഗ്ദ്വാ കപാലേ പയസ ഗുല്ൃപ്പിഹാപഹം പിബേത. 
വിളംഗംടവിഴാലരി ചിത്രകം--കൊടു3വലിക്കിഴങ്ങു സക് തൂ--മലര്പ്പെൌടി ത്രി 

വത് -ശിവതം സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പും വചം-വയമ്മു” ഇവ ഇടിച്ചു” ഒരു ചടിയിലം 
ക്കി മറെറാരു ചട്ടികൊണ്ടടചു സ്സടംവചു ഭന്യമാക്കി തൃ ഭസ്നം 
ക്കി സേവിക്കം ഗ്ുന്മവും പ്പീഹയും ി യം റൂ ൧൭൭ വെക്ളത്തില് കല 
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൧൬൨. സഫസ്രയോഗം 

൮൭൫ ഴ് താംബൂലഭസ്തം. 

താബയലവല്ലിപത്രാണി പയസാ ഹ്ലിപ്പ്യ ഭാസ്വത$ 
സഘകൃത്വോവിശുഷ്യ്യാണി മൃത്പാത്രേ രുദ്ധധൂമകം 

1] ) 

ദശ്ധ്വാ തദ ഭസ്തസിന്ധൂത്ഥദിപ്യചൃഷ്ണ്ണൂസമന്പ്പിതം 
അശ”നീയാത" ഗുളസംയുക്തം സവ്ശുലനിവ്ൃത്തയേ. 

വെഠഠിലയില് ഏരുക്കി൯ പാല് എഴു തവണ നല്ലപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുര 
ട്ടി ഉണക്കുകം അനന്തരം അതു ചട്ടിയില് പുടംവച്ചു ഭസ്യുമാക്കി അതില് ഇന്തുപ്പം 
അയമേറദകവും പൊടിച്ചുചേത്തു ശക്കരയില് കുഴച്ചു സേവിക്ക. എല്ലാമാതിരി വേ 
ഭനകള.ം ശമിക്കും. 

൮൬. വൈശ്വാനരഭസ്തം. 

വൈശ്വാനരസ്യ മൂലാനി ശുഷ്ട്രാണി] ബദരീരസേ 
പിഷ്ടവാ ദിനത്രയം ഭൂയസ്്റൈലേനാഥ തു സപ്്റിഷാ 
തതശ്ച മധുനാ ഭൂ൦യാ ജംബിരസ്വരസേന ച 
പുനസ്ധലൈലേന മുത'പാത്രേ രദ്ധധൂമം മുഹുദ്ദഫേത് 
ഏതദ്രൈശ്വാനരോനാമ ഭസ്പ ഹഫേളസ്യ സമ്മതം 

സഗുളം സവശൂലേഷു സേഡ്യം പരമമൌഷധം. 
വൈശ്വാനരമൂലംടകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു്ം ബദഭരിരദസചലന്ത ഇലനീരിൽ മൂ 

ന്നദിവസം അരച്ചു നിഴലുണക്കി പിന്നിടു” പണ്ണു, നെയ്, തേന് നരങ്ങാനീര് ഇവ 
ഓരോന്നിലും മൂന്നുദിവസംവിതമരച്ചു പിന്നെയും മൂന്നുദിവസം എണ്ണയിലിട്ടരച്ചു ച 
ട്ടിയില് വച്ചു താടച്ചു ശീലമണ്ചെയ്യു ഭസ്തമാക്കുക. ഈഭസ്തം ശക്കരയില്കുഴച്ചു സേ 

വിച്ചാല് ഏല്ലഠമാതിരി ശ്രുലകളു.ം ശമിക്കും. 

൮൭. സുധാകാണ്ഡാദിക്ഷാരം (൧) 

സുധാകാണ്ഡം സലവണം ദഗ്ദ്ധവാ തല്ഭസ്ത പായയേത് 
സുഖാംബുനാ സവഗുല്ൃഗ്രഹണ്യര്ശോരുജാപഹം. 

കള്ളിക്കഴുത്തും സമം ഇന്തൂപ്പംചേത്തു സ ഫ്,ടംവ്ലു ഭസ്തുമാക്കി ആ സ്ലം ലട 

വെള്ളത്തില് കലക്കി സേവിക്ക. ഗുന്മം, ഗ്രഹണി, അര്ശസ്സ്, ശൂല ഇവ ശമിക്കും. 

൮൮. ഭൂനിംബാദിക്ഷാരം. 

ഭൂനിംബം രോഹിണീം തിക്താം പടോലം നിംബപപ്പുടം 

ദശ്ധ്ധവാ മാഹിഷമൃത്രേണ പിബേദഗ്നിവിവദ്ധനം. 

ൂനിംബം--പുത്തരിച്ചണ്ടവേര്, രോഹിണി-കടകുരോഹിണിം തിക്താം-കിരി 

യാത്തും പടോലം--പടവലത്തണ്ടു” നിംബംടവേപ്പി൯തെൊലി. പര്പ്പട ംചപര്പ്പട 

ഷ്വ്റ൮്വല്പ്. ഇവ ഏരുമമൂത്രത്തിലരച്ചു് സ ഫൃടംവച്ചു ഭസ്തമക്കി യോജിച്ച അനുപഠന 

ത്തിൽ സേവിക്ക. അഗ്നിദീപ്തി വഭ്ധിക്കുംം 

൮൯. ഫരിദ്രാദിക്ഷാരം. 

ദ്വേ ഫരിദ്രേ വചാ കുഷ്ഠം ചിത്രകം കടുരോഫിണി 

മുസ്താ ച ഛാഗമൂത്രേണ ദശ്ധഃ ക്ഷാരോ ,ഗ്നിവദ്ധനഃ 



അരിഷ്ടയോഗങ്ങറം ൧൬൩. 

ദ്വേഹരിദ്രേ-മഞ്ഞളം മരമഞ്ഞാംത്തൊലിഷും. വചടവയനമ്പു്ം കുഷ്ഠം 
കൊട്ടം. ചിത്രകം--കെട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു്. കടടകരേഹിണിം മുസ്തു മുത്തത്ങം ഇവ 

ഛാഗമൂത്രം തട്ടിന് മൂത്രത്തിലരച്ചു സഫ,ടംവച്ചു ഒസ്ലമാക്കി സേവിക്കം അഗ്നി 
വഭ്ധിക്കും. 

൯൦0, സുധാകാണ്ഡാദിക്ഷാരം (൨) 

ചത്രഷ്കലം സുധാകാണ്ഡാത് ത്രിഫലം ലവണത്രയാത? 
വാത്താകകുഡുബം ചാക്കാദസ്ഥറൌ ദ്വേ ചിത്രകാത്പലേ 

ദശ്ധ്വാ രസേന വാത്താകാത' ഗുളികാ ഭോജനോത്തരാഃ 

ഭക്തം ഭക്തം പചന്ത്യാതു കാസശ്വാസാശസാം ഫിതാഃ 

വിഷുൃ,ലികാപ്രതിശ്യായ ഹൃദ്രോഗശമനാശ്ച താഃ 

സുധാകാണ്ഡം-.കള്ളിക്കഴുത്തു പലം ര്, ലവണത്രയം ഇന്തുപ്പ്; വിളയുപ്പ"”ം 

കവടിയുപ്പ് ഇവ ഒരോ പലം. വാത്ത ദകേംചതാര്താവലി൯വേര പലം രി. 
അക്കം_-ഏരുക്കി൯വേര് പലം വൃം ചിത്രകംട കൊട്വേലിക്കിഴങ്ങു് പലം ൨. ഇവ 
താര്താവലി൯നീരിലരച്ചു സ്ഫൃടംവച്ചു ഭസ്തമാക്കി വീണ്ടും താര്താവലി൯നീരി. 
ചരച്ചു ഗുളികയാക്കി ആഹാരശേഷം ഒരോ ഗുളിക സേവിക്ക. അന്നം വേഗം 
ദഹിക്കും. കാസം, ശ്വസേം, അധസ്സ്റ് ഇവയ്യ്ം നന്ന്ം വിഷയചിക, പീനസം 
ക്ൃദ്രോഹം മുതലായവയെയും ശമിപ്പിക്കും. 

(ക്ഷ്ധാരങ്ങഥം എല്ലാം ചുണ്ണാപേക്ഷയം കാലപ്പഴക്കത്തിനു കൊള്ളാവുന്നതാണു".ം) 

അരിഷ്ടയോഗങ്ങ€ം 

ഷു ദശമൂലാരിഷ്ടം, 

ദശമൂലാനി കുവീത ഭാഗൈഃ പഞ്ചപലൈ പൃഥക് 
പഞ്ചവിംശതപലം കുയ്യാത് ചിത്രകം പൌഷ്ടരം തഥാ 
കുയ്യാദ്പിംശത"പലം ലോദ്ധ”റം ഗുടചി തത്സമാ ഭവേത് 
പലൈ ഷോഡശഭിദ്ധാത്രി രവിസംഖ്യാ ദുരാലഭാ 
ഖദിരോ ബീിജസാരശ്ച പത്ഥ്യാ ചേതി പ്പഥക് പലൈഃ 
അഷ്ടഭിര്ഗ്ഗണിതൈഃ കുഷ്ഠമഞ്ജിഷ്യാ ദേവദാരു ച 
വിഡംഗം മധുകം ഭാര്ങ”ഗി കപിത്ോ .ക്ഷഃ പുനന്നവഃ 
ചവ്യം മാംസി പ്രിയംഗുശ്ച ശാരിബാ ക്ൃ്ണ്ലജീരകം 
ത്രിവ്ൃതാരേണുകം രാസ്റ്റാ പിപ്പലി ക്രമുകഃ ശഠീ 
ഫരിദ്രാ ശതപൃഷ്ണ്ാ ച പത്മകം നാഗകേസരം 
മുസ്ലമിന്ദ്രയവഃ ശൃംഗി ജീവക൪ഷഭകൌ ത്ഥാ 
മേദാ ചാസ്പ്യാ മഹാമേദാ കാകോള്്യാവൃദ്ധിവൃദ്ധികേ 



൧൬൪ സഫ്സ്രരയോഗ: 

കയ്യാത പ്ലഥക് ഒ്വിപലികാ൯ പചേദസുഗുണേ ജലേ 
ചതുത്ഥാംശം തൃതം നീത്വാ മുദാഭാണ്ഡേ സന്നിധാപയേത? 
ത്തു ഷഷ്ടി വലാഠ ഥമ്ര്രാക്ഷാം പചേന്നിരേ ൧൫) ണേ 
ത്ര'പാദശേഷം ശീതഞ്ച പൃവക്വാഥേ ശൃതം ക്ഷീപേത? 
ദ്വാത്രിംശത്പലികം ക്ഷന്ദ്രം ദദ്യാത” ഗുഡചതുശ്ശൂതം 
ത്രിംശതാപലാനി ധാതക്യാഃ തക്കോലം ജലചന്ദനം 
ജാരിഹഫലം ലവംഗഞ്ച ത്വഗേലാപത്രകേസരം 
പിപ്പുലിചേതി സഞ്ചു ഭാഗൈര്ദ്വിപലികൈഃ പൃഥക്. 
ശാണമാത്രഞ്ച കസ് രൂടീം സവമേകത്ര നിക്ഷിപേത 
ഭൂമ നിഖനയേത” ഭാണ്ഡം തതോ ജാതരസം പിബേത? 
കരുകസ്യയ ഫലം ക്ഷിപ്യ്വഠ രസം നിമ്മലതാം നയേത? 
ഗ്രഹണീമരുചിം ശ്രുലം ശ്വാസം കാസം ഭഗന്ദരം 
വാത പ്യംധിം ക്ഷയം ഛര്ദ്ദിം പാണ്ഡുരോഗം ച കാമിലാം 
കുഷ്യാദ്യര്ശാംസി മേഘാംശ്വ മന്ദഗ്നിമുദരാണ' ച 
ശക്കരാമശ്മരീം മൃത്രകൃശ്ും ധാതുക്ഷയം ജയേത?" 
കൃശാനാം പുഷ്ടിജനനോ വന്ധ്യാനാം പുത്രദഃ പരം 
അരവഷ്ന്രോ ദശമൂലാഖ്യസ്ക്റേജഃ ശുക്ണബലപ്രദഃ 

ദശ മൂലം. കരവള വേര്, കുമ്ഴിന് വേരു", പാതിരിവേരു', പയ്യുഴാന്ത (പലക. 
പ്രയ്യാനി) ൨൪, മുഞ്ഞവേരു, ഓരിലവേര്, മൂവിലവേരു, ചെവവഴുതിനവേരു*, 
വെണ്വഴതവനവേരു , ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ, ൨ ഞ്ചപലംവൃഥക” ൭ പലംവീതം. 
ചിത്രകം. കുട്ടറേചിക്കിഴങ്ങ്. പെയഴയ്ത്യരംുഷ്ണുരമൂലംം (ഇ പേരില് ഇപ്പ്യോം 
ഏടുത്തുവരുന്ന മരുന്നു പൃഷ്ടുരമമലമല്ലെന്നം ആയതു കിട്ടകയില്ലെന്നും പകരം 
പറഞ്ഞി 9 വെള്ളക്കൊട്ടം ചേക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നു വിദശ്ധധാഭിപ്രായവും, അ. 
പ്രകാരംകേത്തുവന തത ഗു൦ ക്കൂടുത ലും കാണുന്നുണ്ടു്.) പഞ്ചവിംശത പലം . 
൨൪൫ പലം ലു 5: പഠര്്ചോററിലത്താലി. വിംശത്പലം_ ൨0 പ്ലം, ഗുഴചി' 

ചചിഠറമൃത ൨ യ്രിടംന്ല്ലിക്കാത്തേട്ട് മുരംലഭം-൦കാടിത്തുവവേര്ം രവിസം. 
ഖ്യ൧൨ ഖരം കരിങ്ങാലിക്കാതല്. ബീഴസാരം--വേങ്ങക്കാതത . പ 
ഥ്യാംകടുക്കത്തെ ഒം കവ്യുടകെറട്ടംം മഞ്ജിഷ്ടുടമഞ്ചടിം ദേവദാരുദേ 

വതാരം. വ൨ഡംഗംടവിഴംലരി. മധുകംം-ഇരട്ടിമധുരം. ഭാര്ങ്ഗീംചെവതേ 
ക്കി൯വേര കപിത്ഥം-വിള.ര്മരക്കായ്,. തഅക്ഷംതാനിക്കാത്തോടട. പുനന്ാ 
വംടതമ।ഴാമവേരു്. ചവ്യം കാട്ടമുഭകിന്വേരു”. മാംസി മറഞ്ചി. പ്രിയംഗും 
ഞാഴത്പൃ. ശറിബ-സ൨നീണിക്കിഴങ്ങ്ം കൃഷ്ണ്ണുയ്ീരകം.കരിം ജീരകം. ത്രിവൃതാ 
ത്രികോല. ക൭ഠന്നെ രേണുക ടഅഅരേണുകം, (൩ സുരനഖം നന്ന് നറമറന്തരം.) 

രാസ്റ്റം-ചി തത്ത. പിപ്പലിടതിപ്പലി, ത്രമുകംടഅടയ്ക്കാമണിയന്വേരു്. ശഠീംട 

കച്യേലേം. ഹരര്ദ്രാംവാട്ടുമഞ്ഞെഠം. ശതപൃഷ്ുശതകുപ്പ. പത്മകം പതിമുകം: 
നാഗകേസരംടനാഗപ്പവു മുസ്ലുംടാമത്തങ്ങം ഇന്ദ്രയവം.. കുടകപ്പാലയരി. തൃംഗിടം 

കക്ടെകശൃംറിം പീവകര്ഷഭകങ്ങം--ജിവകവം ഇടവകവും (പകരം ൨ 0ല് മുതക്കി 

കിഴങ്ങ് ഈട്ടി ചേക്കക) മേദാ, മഹറമേദ (ഇവയ്യ്യപകരം ശതാവരിക്കിഴങ്ങു ഇ 

രടി കേക്കക..) കാകേളികഠടകാകോളിയും ക്ഷീരകാകോളിയും. പ്രകരം അമു 
ക്രരം ഇര ।ചേക്കക. ജൂഭധിടകെ.ഠിയ കാട്ടമുതിര, വൃഭ്ധി--വലിയ കട്ടേമുതിര.. 
(എന്നാബപാഠധ്യവ്യഖ്യേകേരേനെ അഭിപ്രായം. ഇതാല്ലെന്നുംകിട്ടുന്നവയങ്ലെന്നും ചി 

ലക്കഭിപ്രായമുണ്ടു്;, അവര് ശാവപ്രക ശകാരന്െറ മതപ്രകാരം പകരം ഇരട്ടി; 



ി 

ി 

അരിഷ്സുയോഗങ്ങറം ൧൬൭൫ 

നിലപ്പന ങു ചത്തും ഉണ്ടാക്കു നനവരാണ്ട്.) അഷ്ഗുന്നംട എട്നട്ടി, ദൂദ്ഭദഃ 
ണ്ഡം--മണ്കുടം ദ്വാത്രിംശത”പലികം--൩൨ പലം, ക്ഷെദുദ്രം_ചെവറേ൯ം ഗുഡച 
തുശ്ശതം--൪00 പലം ശക്കര ധാതകിടതാതിരിപ്പൂവു'”, തക്കോലം, ജലംഷചഇരുവേലി 
ചന്ദ നംം ജാതിഫലം-ടജാതിക്ക ലവംഗടഗ്രാംൃ: ത്വക് _.ഇലവര്ങ ഗം. ഏലംഏ 
ലത്തരി. പത്ൃരംട:പച്ചില. കേസരം-നാഗല്പൂവു"ം പിപ്പലിടതിപ്പലി. ശണേംട 
മുക്കാല് കഴഞ്ച കതഷംട-തേററററപ്വര ൦ ച; 

ക്രവളവേര്, കുമിഴിന്വേ൪ (എല്ലായിടത്തും ദശമൂലത്തില് കുമിഴി൯വേരിനുപക 
രമാണ്” ഏകദേശം തതിഗുണമായ കുമ്പിഠാവേരു” ചേക്ടന്നതു'. കുമിഴു ചേക്കന്ന 
താണു നിവൃത്തിയുമള പക്ഷം ക്രടതല് ഗുണപ്രദം) പാതിരിവേരു*. പയ്യഴാന്തവേ 
രു", മുഞ്ഞവേരു്, ഓരിലവേരു, മൂവിലധേരു, ചെവവഴുതിനവേരു , വെംംവഴചതിനു 
വേരു, ഞെരിഞ്ഞില്, ഇവ ൫ പലംവീതം, കെൌടുവേലിക്കിഴങ്ങു പുഷ്യ നമൂലവേരു 
ഇവ ൨൪൫ പലം വീതം, ചിഠറമൃതര് തൊലിയും നരേം കളഞ്ഞു) പലം ൨. പാച്ചേം 
ററിത്തൊലി, പലം ൨൦. നെല്ലിക്കാ ത്താട്ട്, പലം ൧൬. (പ.ച്ചനെല്പക്കാ ൧൬൧ പ 
ലം ചേത്തും ചിലരാമണ്ടാക്കുന്നു.)കൊടിത്തുവവേരു” പലം ൧൨ കരിത്ങാലിക്കാരുല്, 
വേങ്ങക്കാതല് , കടക്കാത്തേഴു” ഇവ ൮ പലം വീതം. കൊട്ടം, മഞ്ചടി, ദേവതാരം, 

വിഴാലരി, ഫൃരട്ടിമധുരം, ചെവതേക്കി൯വേരു, വിളാര്മരക്കംയ (കത്ത ക്കി 
ചേക്കുക) താന്നിക്കാത്തോട്ട്, തമിഴാമവേരു, കാട്ടമുഭകിന്വേരു, ജടാമാഞ്ചി, ഞാ 
ഇല് ല്പൂവു', നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു", കരിംജീരകം, ത്രിക്കോല്ലേ ക്കൊന്ന, അരേണകം, ചി 
ററരത്തം തിപ്പലി, അടയ്ക്ക്രാമണിയ൯വേരു” (അടയ്ക്കരാമരത്തിന്ക്രവുങ്ങിധന്റ) വേര് 
ചേക്കന്ന ചില മക്കടമുഷ്ടിക്കാരും മലയാള.വൈദൃന്മാരില് ഇല്ലാതില്ല കച്ചോലം വ 
എട്ടുമന്ത0ം (ഇതിനു മരമഞ്ഞഠം എന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന വൈദ്യന്മാരെയയം വയഖ്യോതം 
്കന്മരെയും വിഷഡ്യൂരിക്കുന്നില്ല.) ശതകുപ്പ, പതിമുഷം, നാഥപ്പൂവു” മുത്തങ്ങ കുടകപ്പുാ 
ലയരി, കക്കടകത്തംഗി, ജീവകം, ഇടവകം, മേദ, മഹാഠമേദ, കാകോള।, ക്ഷീരഷാ 
കോളി, ഭൂദ്ധി വൃഭ്ധി (ഇവഷ്യയ പകരം മരുന്നുകം പദാത്ഥത്തി നോക്കുക) ഈ 
൩൭. മരുന്നുകളും -_ പലംവീതം ൧൩൧ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് മേല്പറഞ്ഞ മരുന്ന 
കഠം ശുചിയായി നവക്കിചതച്ചിട്ട കഷ്ഥായംവച്ചു" നാലിലൊന്നോക്കി (മുപ്പത്തിരണ്ടേ 
മുക്കാല് ഇടങ്ങഴി) പിഴിഞ്ഞരിക്ക. ൬0 പലം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ൧൪൫ ഇടങ്ങഴി വെ 
കളത്തില് കഷായംവച്ഛു ൫_ഇട ങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞെരിച്ചു മേല്പ്പഠഞ്ഞ കഷായ 
ത്തിനോ$ തണുത്താല് യോജിപ്പിച്ച് തേന് പലം ൩൨. സാധരേണ നിയമപ്രകാരം 
൨-ഇടങ്ങഴി ര്-തുലാം (൪0: പലം ശക്ര കഷായത്തില് കലക്കി അരിച്ചശേഷം 
യോജിപ്പിക്കാം. താതിരിപ്പുവു പലം ൩൦0. തക്കോലം, ഇരുവേലി, ചന്ദനം, ജാതി 
ക്കാ, ഗ്രായൃവു”, ഇലവര്ങ് ഗം, എലം, പച്ചില, നാഗല്ലൂവു്, തിപ്പലി ഇവ ൨ പ 
ലം വീതം നല്ലപോലെ പാടിച്ചു നെയ് പുരട്ടി മയക്കിയ കുടത്തിലാക്കി മുക്കാല്ക 
ഞ്ച് കസ്തൂരിയും അരച്ചു യോട്ിച്പിച്ചു (ഇതു അരിഷ്ടം പാകമാക്കി എടുത്തരിച്ചു 
ശേഷം ചേക്കുന്നതാണു പതിവും സദുകയ്ക്യുവും! ഭൂമിയില് കഴിച്ചുവയ്കു. ഏന്നാല് 
വിട്ടനകത്തു കുഴിയുണ്ടാക്കി സ്ഥാപിക്കുകയാണു വേണ്ടതു”. ഇദര്പ്പുമുള്ള സ്ഥലഞ്ജ 
ളില് കുഴിച്ചിടുന്നതയേോല്, പുളിച്ചുപേംകന്നതിനും മഠ൮ം ഇടയാകും, അണന്തരം 
ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞാല് അരിച്ചു എടുത്തുകൊറംക. ഷകലക്കുമുക്ള അംശം തേററമ്വേ 
രല് ചതച്ചിട്ടു തെടിച്ചെടുത്തു സൂക്ഷിക്ക. കുപ്പികളില് അടയ്യ്മയ്വോം അടപ്പ് പൊ 
ട്രിത്തെഠിയ്കകാവുന്നതാകയംല് നഷ്ടംവരാത്തവിധം പഴകിയശേഷം കുപ്പി മുതലായ 
പാത്രത്ഭളില്ത്ക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതുത്തമം. ഏന്നാല് ഭദ്രമറയി അടയ്ക്കാതെ സൂ 
കഷിച്ചുഃപഠായഠാല് ഗുണക്കുറവു വരാവുന്നതാണ്. ഗ്രഹണി, അഭുചി, ശൂല, കാസ 
ശ്പാസങ്ങറം, ഭഗന്ദരം, വാതവ്യാധി, ക്ഷയരോഗം ഏര്ളി, പാണ്ഡു, കാമില കു 
ഖ്്യാ, അര്ശസ്സ്, പ്രമേഹം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, മഹോദരം, അശ്ശൂരി, മുതൃത്തടസ്സം, ധാത്േ 
ക്ഷയം മുതലായവ ശമിപ്പിക്കും. കൃശന്മാക്ക വൃഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്ക ന്നതും, വന്ധ്യക ക്കു പുത്രേ ല്യാദനകരവും ഒഠജസ്റ്റിനേയും ബെലത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. പ 
ഴകിയ അയിസാരം മുതലായ മററനേകരേഗആറംക്കം അവസ്ഥാനുസാരം ഉപയേം. 
ഗപ്പെടുത്താവുന്നതുമാകുന്നു, 



ചന൬ു)൬ സഫ്സ്രയോഗം 

൨. അമൃതാരിഷ്ടം 

അമൃതായാ3 പലശതം ദശമൃലീശതം തഥാ 
ചത്തര്ദ്രോണേ ജലേ പക്ത്വാ കുയ്യാത” പാദാവശേഷിതേ 

ശീതേ തൃസ്തി൯ രസേ പൃതേ ഗുഡസ്യ ഒ ദിതുലാം ക്ഷിപേത* 
അജാജിഷോഡശപലം പല്പുടസ )) പലദ്വയം 

സഛഏപ്പണ്ണും ത്രികടുകം മുസ്സകം നാഗകേസരം 
കടുകാദിവിഷാചേന്ദ്രയവയെ പലസമ്മിതം 

ഏകികൃത്യ ക്ഷിപേത് ഭാണ്ഡേ നിദദവ്യാന്മാസമാത്രകം 
അമൃതാരിഷ്റ ഇത്യേഷഃ സവജ്വരകലാന്തക?. 

അമൃതം ചിഠറമൃതു”ം (അകത്തെ നാരും തൊലിയും കളഞ്ഞു) പലം 100. ദർ 
മൂലം ഓരോന്നും 1 0-പലംവീതം.ം 6 4--ഇട്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവെച്ചു് 16- 
ഇട ങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച തണുത്താല് 22. തുലാം (200-പലം) ശക്കര കലക്കി, 

അരയായിം-ജീരകം പലം 16. പര്പ്പടകപ്പല്ല്” പലം മുറം സ്്ലപണ്ണും-എഴിലംപാല 
വേര് തൊലിം ത്രികടുകംട ചക്ക്, മുളക് , തിപ്പലി, മുസ്ലുകംടമുത്തങ്ങം നാഠാഗകേസ 

രം--നാഗല്പ്യവു”ം കടുകഠടകടുകുരോഹിണി., അതിവിഷ--അതിവിടയം., ഇന്ദ്രയവംം 
കുടകപ്പഠലയരി ഇവ പലം ഒന്നുവീതംം മുണക്കിപ്പയൊടിചചുചേത്തു 1-ഠംയോഗത്തി 
ലെപ്പ്യോലെ പാത്രത്തിലാക്കി ശീലമണ്ചെയ്യൂ കുഴിച്ചുവയ്്ും ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞു ഏ 
ടുത്തു പിഴിഞ്ഞരിച്ചു സൂക്ഷിക്ക. ഇതു സേഖിച്ചാല് ഏല്ലാമാതിരി ജ്വരങ്ങളു.ം ശമി 
൭൭൦. രോഗാവസ്ഥ അനുസരിക്കണം. 

൩. അശോകാരിദ്ഠം. 

അശോകസ്വ തൂലാമേകാം ചതുര്ഭ്രോണേ ജലേ പചേത് 

പാദശേഷേ രസേ പൃതേ ശീതേ പലശതദ്വയം 

ദദ്യാത് ഗുഡസ്യ ധാതക്വയാ പലഷോഡശികം മതം 

അജാജം മുസ്തുകം ശുണ്ണീം ദാവ്യല്ലലഫലത്രികം 

ആമ്രാസ്ഥിജീരകം വാശാം ചന്ദനഞ്ച വിനിക്ഷിപേത് 

മുണ്ണയിത്വാ പലാംശേന തതോ ഭാണ്ഡേ നിധാപയേത 

മാസാദൂ൪ദ്ധവഞ്ച പിത്വൈനമസ്തഗ്ടരരുജാം ജയേത? 

ജവരഞ്ച രക്തപിത്താശോമന്ദാഗ്നിത്വമരോചകം 

മോഫശോഫാരുചിഹരസ്തുശോകാരിഷ്ഠസംജ്ഞകഃ 

അഅശോകത്തിന്െറ തൊലി തുലാം 5. (പലം ൧ഠഠ) ൬൪ ഇടങ്ങഴി വെള്ള, 

ത്തില് കഷായംവെച്ചു് ൧൯൬-ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞെരിച്ചു” തണുത്താല് ൨൧00 -പ 

ലം ശക്ര അതില് കലക്കിയരിച്ചു ധാതകിടതാതിരിപ്പുവു” പലം ൧൬. അമജാജിക 

അയമോദകം. മുസ്തു മുത്തങ്ങ. ശുണ്ണിട ചുക്ക്. ദാവിമരമഞ്ഞഠംത്തൊലി., മല്ല 

ലം: ചെങ്ങഴിനീ൪ക്കിഴങ്ങു”. ഫലമ്രികം ത്രിഫലത്തോട്. ആമാസ്ഥി -മംങ്ങായ 

ണിപ്പരിപ്പ വാശാചത്തുട ലേടകവേരു. ചന്ദനം ഇവ ഒരു പലംവീതവും ഉണ 

ക്കിപ്പൊടിചുചേത്തു പാത്രത്തിലാക്കി ശീലമണ്ചെയ്യു കഴിച്ചുവെച്ചു” ഒജമാസം കഴി 



അരിഷ്ടയോഗങ്ങറം ൧൨൭) 

ഞ്തെശേഷം എടുത്തരിച്ചു സേവിക്ക. സ്്രീകളടടെ രക്തസ്രാവം ശമിക്കും, തന്നിമിത്ത 

മുള്ള വേദനകള്, പ്വേരവും രക്തപിത്തവും (അധേഗതമായ രക്തപിത്തമാ്ന” അ 

സ്തഗാ” ദരം) അര്ശസ്സ്, അരഗ്നിമാാമ്യം, അരിചി, പ്രമേഹം, ശോഫം മുതലയവയുട 

രമിക്ുംം 

ര്. ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം. 

ദ്രാക്ഷാ തുലാദ്ധാം ദ്വിദ്രോണേ ജലസൃ വിപചേല് സുധീഃ 

പാദശേഷേ കഷായേ ച പൃതേ ശീതേ വിനിക്ഷിപേത? 

ഗുഡസൃ ദ്വിതുലാം തത്ര ത്വഗേലാപത്രകേസരം 

പ്രിയംഗു മരിചം കൂട്ടാ വിഡംഗം ചേതി കുള്ട്ുയേത് 

പ്ൃഥകപലോന്മിതെര്ഭാഗൈര്ഷഘൃതഭാണ്ഡേനിധാപയേത്* 

സമന്തതോ ഘട്ടയിത്വാ തതോ ജാതരസം പിബേത? 

ഉരദക്ഷതം ക്ഷയം ഫന്തി കാസശ്വാസഗളാമയാന്൯ 

ദ്രാക്ഷാരിഷ്ഠാഹവയഃ പ്രോക്തോ ബലകൃന്മലശോധനഃ. 

ദ്രാക്ഷാടമുന്തിരി്ങപ്പഴം പലം ൫൦. (അരത്തുലാം) ൩൨ ഇടങ്ങഴിവെങള്ളത്തില് 

കഷദായംവച്ചു” ൮ ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു തണുത്താല് അതില് രണ്ടുതുലാം 
ശക്കരകലക്കി അരിച്ചു അതില് ത്വക്: ഇലവര്ങ് ഗം, ഏലത്തരി പത്രംചവിച്ചിലം 
കേസരംംടനാഗപ്പുവു”. പ്രയംഗും-ഞാഴത് ചൂ മരിചം കരുമുളക്. ക്ട്ട-തിപ്പലിം 
വിഡംഗം-വിയാലരിക്കാമ്പു”. ഇവ ഓാരോപലം പൊടിച്ചുചേത്തു നെയ് പുരട്ടി 

മയങ്ങിയ പാത്രത്തിലക്കി കഴിച്ചുവച്ച് ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞു” ഏടുത്തു തെളി 
മൂ സൂക്ഷിക്കം ഇതു സേവിച്ചാല്, ഉരഃക്ഷയം, ക്ഷയം, കാസം, ശ്വാസം, കണ്ണരേഭ 
ഗാങ്ങം ഇവ ശമിക്കും. ബലം ഉണമക്കുംം മലശോധന വരുത്തും, രക്തപിത്ത 
ത്തിനും ഹിതമാണും 

൫ ജീരകാരിഷ്ഠും. 

ജീരകസ്യ തുലാദ്വദ്ദ്വം ചതു൪ദ്രോണേ ജലേ പചേത് 
ദ്രോണശേഷേ ക്ഷിപേത്തത്ര തുലാത്രയമിതം ഗുഡം 

ധാതകിം ഷോഡശപലാം ശുണ്ണിം ച ദ്വിപലോന്മിതാം 
ജാതീഫലം മുസ്ലകഞ്ച പത്ുര്ജ്ജാതം യവാനികാ 

തക്കോലം ദേവപൃഷ്ടഞ്ച പലമാനേന നിക്ഷിപേത് 
മാസം സംസ്ഥാപയേത” ഭാണ്ഡേ മൃത്തികാപരിനിമ്മിതേ 
തതഃ കല്ലച്ാന് വിനി൪ഹൃയ്യ പായയേത" കഷമാത്രയാ 
അരിഷ്ന്റോ ജീരകാദ്യോയം നിഫന്യാത സൂതികാമയാന് 
ഗ്രഹണീമതിസാരഞ്ച തഥാ വഫേശ്ച വൈകൃതം. 

ജീരകം തുലാം ൨. (൨00 പലം) ൬൪ ഇടങ്ങഴി വെങ്ളുത്തില് കഷായം വച്ചു 
൧൬ ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചൂ മൂന്നുതുലാം ശക്കരയും കലക്കി ധാതകിംതാതി 
രിപ്പയവു പ്പം ൧൬. ശ്രണ്ണിം. പുക്കു” പലം ൨. ജാതീഫലം-ജാതിക്ക. മുസ്ലകം--മു 
ത്തത്അ ചത്രജ്മാതം- ഏചം, ഇലവര്ങ ഗം, പച്ചില, നാഗപ്പൂവു”. യവാനികട അയ 
മോദകം, തക്കോലം. ദേവപ്യയും -ഗ്രാപൂ. ഇവ പലം ഒന്നുവീതം പൊടിച്ചുചേത്ത്തു 



൧൬൮ സഫസ്രയോഗം 

നെയ്പുരടി മയത്ജിയ മണ് പാത്രത്തിലാക്കി ശീലമണ്ചെയ്യു കഴിച്ചുവച്ചു” ഒരുമാ 
സം കഴിത്തു് എടുത്തു കല്ക്കംകളഞ്ഞു ൩-കഴഞ്ചുവീതം (കാല് തുടം) ഓരോനേരം 
സേവിക്ക. പ്രസവിച്ചശേഷം സ്ര്രീകഥംക്കണ്ടംകാവുന്ന വയറവവേദന, അരുചി മുത 
ലായ രോഗങ്ങളെയും ഗ്രഹണി, അതിസാരം, അഗ്നിമാന്ദ്യം മുതലായ രോഗങ്ങളേ 
യും ശമിപ്പിക്കും. യീരകദദൃതിഷ്ഠമെന്നപേര്. ൧൨൮ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷം 

വേച്ചു ൩൨ ഇട അഴിയാക്കണമെന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. 

൬. അഭയാരിഷ്ഠം. 

അഭയായാസ്ത്ുലാമേകാം മുദ്വികാദ്ധതുലാം തഥാ 
വിഡംഗസ്യ ദശപലം മധൂകകസുമസ്യ ച 

ചതു൪ദ്രോണേ ജലേ പകത്വാ ചതുദാഗാവശേഷിതേ 
ശിതീഭൂതേ രസേ തസ്തി൯ പൃതേ ഗുഡതുലാം ക്ഷിപേത്” 

ശ്വദംഷ്കരാം ത്രിവൃതാം ധാന്യം ധാതകീമിന്ദ്രവാരുണീം 
ചവ്യം മധുരികാം ശുണ്ണ്ം ദന്തിം മോചരസം തഥാ 

പലയുഗമമിദം സവം പാത്രേ മഹതി മുണ്മയേ 
ക്ഷിഫ്തൂവഠ സംരുധ്യ തത്പാത്രം മാസമാത്രം നിധാപയേത് 

തതോജാതരസം ജ്ഞാത്വാ പരിസ്ധ്രാവ്യ രസം നയേത് 
ബലം കോഷ്യും ച വഗ്നിംച വീക്ഷ്യ മാത്രാം പ്രയോജയേത് 

അശാംസി നാശയേക്ക്ലീഫ്രയം തഥാഷ്ട്രാറുദരാണി ച 

വച്ചോമൂതവിബന്ധഘ്ലോ വഹ്നിം സന്ദീപയേത് പരം 

അദയാകടുക്കാത്തേഠട$ പലം ൧00. മൂദ്വീകംമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം പലം ൫൦൦ 

വിഡ ംഗംട വിഴാലരി പലം ൧൦. മധൂകകുസുമം- മലി പ്പപ്പവു് പലം ൧൧, ഇവ ൪ 

ഇടങ്ങഴി വെള്ളുത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു തണുപ്പിച്ചു” 

ഒകമതുലാം ശക്രെ കലക്കി അരിച്ചു ശ്വദംഷ ട്രം നായ്ല്യൂരുണവേര് ത്രിവൃത്-ശിവത 

ധാന്യേം_-കെറത്തമ്പാലയരി. ധതേകിടടതാതിരില്പുവു”, ഇന്ദ്രവാരുണികാട്ടുവെള്ളരി 

വേരു്, ചറം. കാട്ടമുഭകിന്ദ൨ത് മധുരികംഅതിമധുരം. (ശതകുപ്പ ശുന്നു മ.ത൭ 

ന്തരം) ശുണ്ണിട ചുക്കു”. ദന്തിച്നാഗദന്തിവേരം മേചരസം: ഇലവിന്പശ. ഇവ ര 

ണ്ടുപലം വീയം പൊടിച്ചുകേത്തു നെയ്യ് പുരടിയ മണ് പാത്രത്തിലാക്കി അടക്കു രീ 

ലമണ്ചെയ്യൂ കഴിച്ചുവച്ചു' ഒരുമാസംകഴിഞ്ഞു ഏടുത്തു അരിച്ചു സൂകഷിക്കം അഗ്നി 

ദിപ്പി ബലം മുതലയേവ പരിഗണിച്ചു ' മാത്രനിശ്ചയിച്ചു സേവിക്ക. അശസ്സുകളും 

മഹോഭരവും മലമൂധ്രബന്ധവും ശമിപ്പിക്കും. അഗ്നിദീഫ്കി വരുത്തും. 

കെ കുടജാരിഷ്ഠം. 

തുലാം കടജമൂലസ്യ മുദ്വീകാദ്ധതുലാം തഥാ 

മധൂകപുഷ്കാഷ്ഠയ്യരാഗാ൯ ദശപലോന്മ!താ൯ 

ചതു൪ദ്രോണ്ര”ംഭസഃ പക്ത്വാ ദ്രോണം ചൈവാവശേഷ_- 

ധാതക്യാ വിംശതിപലം ഗുഡസ്യ ച തുലാം ക്ഷിപപേത” 

മാസമാത്രം സ്ഥിതോ ഭാണ്ഡേ കുട്ടജാരിപ്സ്സംജ്ഞിതഃ 

ജ്വരാന് പ്രശമയേത്സവാന് കയ്യാത് തീക്യ്റം ധനഞ്ജയം 

ദു്വാരാം ഗ്രഫ്ണിം ഫന്തി രക്താതീസാരമുദ'ബണം. 

(യേത് 



അരിഷ്ടയോഗങ്ങറം ൧൬൯ 

കുടടമൂലം--കുട കപ്പഠലവേരിലെത്തൊലി തുലാം ൧. മുദ്വീകംമുന്തിരിങ്ങാ 

പ്രഴം തുലാം അര. (൫൦ പലം മധൂകപുഷ്ും-ഇലിപ്പച്പുവു്. കറഷ്റയയ്യം--കമിഴി൯ 

വേര്ം (രരമിതിന് പഴം എന്നും പക്ഷമുണ്ടു ) പലം ൧൧0 വീതം. ൯൪ ഇട ങ്ങഴിവെളള. 

ത്തില് കഷായംവച്ചു ൬ മടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച്” ഒരുതുലാം ശക്കര 

കലക്കി അരിച്ച് ധതേകികം മാതിരില്പുവു ഇരുപതുപലം പൊടിച്ചുചേത്തു മുന്പോ 

ലെ പാത്രത്തില് ആക്കി കുഴിച്ചുവച്ു ഒരുമാസംകഴിഞ്ഞു” ഏടുത്തു അരിച്ചു സൂക്ഷി ലയ 

സേവിക്ക. ഏച്ചാ ജ്വരഅലേയും ഗ്രഹനിയേയും അതുഗ്രമായ രക്താതിസ രത്തേയും 

ശമിപ്പിക്കും. അഗ്നിദീഫ്ചി വഭ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, 

൮. ഖദിരാരിഷ്ടം. 

ഖദിരസ്യ തൃലാര്ദ്ധാതന്തു ദേവദാരു ച തത്സമം 

ബാക ചീദ്വാ ദശപലാ ദാവീ സ്യാത് പലവിംശതിഃ 

ത്രിഫലാ വിംശതിപലാന്ൃഷ്ദ്രോണ്യേ/ഭംസഃ പചേത് 

കഷായേ ദ്രോണശേഷേ ചല പൃതേ ശീതേ വിനിക്ഷിപേത് 

തുലാദ്വയം മാക്ഷികസ്യ തൂലൈകാ ശക്കരാ മതീ 

ധാതക പ്ഠാവിംശതിപലം തക്കോലം നാഗകേസരം 

ജാതീഫലം ലവംഗൈലാത്വക്പത്രാണി പൃഥക് പ്രഥക് 
പലോന്മിതാനി കൃഷ്ണ്ലായാ ഭദ്യാത് പഷചതുദ്ട്യം 

ഘൃതഭാണ്ഡേ വിനിക്ഷിപ്യ മാസാഭൂദ്ധ്വം പിബേത്തതഃ 
മഫഹാകഷ്യാനി ഹൃദ്രോഗം പാണ്ഡുരോഗാര്ബുദം തഥാ 

ഗുന്മം ഗ്രന്ഥി കൃമി൯ കാസം തഥാലപ്പപിഫോദരം ജയേത? 
ഏഷ വൈ ഖദിരാരിപ്യ,ഃ സവകഷ്ടുനിവാരണഃ 

ഖദിരം -കരി ങ്ങാലിക്കാതല് പലം 0. ദേവദാരു-ദേവതാരം പലം ൫൦0. ബാ 
കചീ കാര്കോകിലരി പലം ൧൬. ദാര്വീം മരമഞ്ഞ€ം:താലി പലം ൨ഠം ത്രിഫ 
ലത്തോട$് പലം ൨൨. ഇവ ൧൨൮ ഇടങ്ങഴ! ലവളളത്തില് കഷായംവച്യ ൧൬ ഇട 
അ്ജഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു ഒരുതൂല൦ം പഞ്ചസാരകലക്കി രണ്ടുതുലാം തേനും പ്രന്ത്ര 
ണ്ടരഇട അഴി, ചേത്തു ധാതകിടതറതിരിപ്പവു പലം ൨൨. തക്കോലം നാഗ്ുവു”, 
ജാതിക്ക, ലവംഗം ഗ്രാംപൂവു . ഏലത്തരി. ത്വക് -ഇലവര്്അം; പത്രം പച്ചില 
ഇവ പലം ഒന്നുവീതവും കൃഷ്ണുട തിപ്പലി ൪ പലവും പൊടിച്ചുകേത്തു പാത്രത്തി 
ലാക്കി മുനപോംല കുഴിച്ചുവച്ചു ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞു കല്ലച്ം കളഞ്ഞു സൂക്ഷി 
ക്കം ഇതു സേവിച്ചാല് എല്ലാ കുപ്പുങ്ങള.ം ഫൃദദ്രാഗവും. പാണ്ഡുവും, അര്ബുദം 
നാ മുതലായവയും ഗുന്മം, ഗ്രസ്ഥി.കൃമി, പ്പീഹംദരം, കാസം മുതലായവയും 
ശമാക്കും. 

൯. മുസ്താരിഷ്ടം. 

മുസ്ലാകന്ദാഡഥകപ്രസ്ഥം വഫ്യേ"പാം സാധുസാധിതേ 
ചതുര്ഭാഗകഷായേസ്തി൯ സിതാമപി തുലാം ക്ഷിപേത? 
ജാതീഫലം ജാതിപത്രിം പത്രകം ചിത്രകം ത്ഥാ 
ആമ്രാസ്ഥി വൈരിമൂലം ച ലവംഗം ജീരകം വിഷാം 

ഡാഡിമേന്ദ്രയവം വിശ്വം കാളശാകസിരാമപി 
പ്രത്യേകം പലമാത്രന്ത ചൂള്ണ്റ് കൃത്യ പ്രദാപയേത' 



൧൭0 സഹസ്രയോഗം 

കഷായസ്്യ സമം ക്ഷൌദ്രമതിസാരം പ്രവാഹികാം 
ഗ്രഫണിമാമശുന്മം ച മുസ്ലാരിഷ്ടസ്ത നാശയേത. 

മുസ്തകന്ദംടമുത്ത ങ്ങാക്കിഴങ്ങു്. ആഡകപ്പസ്ഥംട൬൪ പലം ശ്ചിയാക്കിയെ: 
ടടത്തു ൩൪ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില്, കഷറയംവച്ചു” ൧൬ ഇടത്അഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞ 
രിച്ചു” ൧൨: പലം പഞ്ച സരരചേത്തു”് ൧൬ ഇടങ്ങഴി തോനുംകലത്തി, ജാതീഫലം:: 
ജാതിക്ക ജാതിപത്തിരി. പത്രകംടപച്ചില ചിത്രകം. കാട്ടുവേലിക്കിഴങ്ങു”. ത്തൃ. 
മുംസ്ഥി-മറങ്ങയണ്ടിപ്പരിപ്പ്. വൈരിമൂലംപൊന്കരണ്ടിവേര്ംതാലിം ലവം 
ഗാംംഗ്രായൃ ീരകം. വിഷട അതിവിടയം, ഡാഡിമം.താളിമാതളക്കായുടെ 
തേഴ്ട്, ഇന്ദ്രയവം കുടകപ്പംലയരി. വിശ്വം മുക്കും കാളശാകസിരംകരിവേ. 
പ്ലിലഞെട്ട്" ഇവ ഒരേ പലംവീതം പൊടിച്ചുചേത്തു മണ്കടത്തില് ഒരു മാസം 
കഴിച്ചുവച്ചു മുന്പോംലെ സേവിക്ക. വയവുകടി, ഗ്രഹണി, ആമദോഷം; ഗുന്മം. 
മുതലായവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

൭. ഒന്ത്യരിഷ്ഠം. 

ജലദ്രോണേ പചേദ്ദന്ത് ദശമുലവരാഗ്നികാ൯ 
പാലികാ൯ പാദഥേോഷേ തൂ ക്ഷിപേത ഗുഡതുലാം പരം 

പൃവവത്സവമസ്യസ്യാദനലോമതരസ്ത്വയം 

ദന്തിടനാഗദന്തിവേര്. ദശമൂലം-യവളവേര്, കുമിഴി൯വേത്, പാതിരിവേ. 
ത്, പയ്യാഴാന്ത വേരു”, മുഞ്ഞവേരു”, ഒറരിലവേരു, മുവിലവേരു*, ചെവവഴുതിന 
വേരു, ഞെരിഞ്ഞില്ം വരഭടടത്രിഫലത്തോട്ട് (ഒരോന്നും) അഗ്നികംടകൊട്ടേവേലി 
ക്കിഴങ്ങു” ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷഠയംവച്ഛ, ൪ ഇട ങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞ 
രിച്ചു” ഒരു തുലാം ശക്കര കലക്കി ഒരു മാസം കഴിച്ചുവച്ചശേഷം മു൯പോലെ ഏടുത്തു. 
സേവിക്ക. % 

പക്ഷാത്സശീലിതോരിഷ്ട കരോതൃഗ്നിം നിഹന്തി ച 

ഗുദജഗ്രഫണിപാണ്ഡുകുഷ്രോദരഗരജ്വരാന് 
ശ്വയഥുപ്പിഫഹ്ൃദ്രോഗഗുന്മയക്ഷ്മവമീകൃമിന്. 

അഭയാരിഷ്ടവും ദന്തൃര്ഷ്ടവും അഗ്നിദീഫ്ലിയുണ്ടൊക്കും. അര്ശസ്സ് ഗ്രഹണി: 

പാണ്ഡു കുഷ്ഠം മഹോദരം കൈവിഷം വരം ശോഫം പ്ല്രീഹാവു” ഫ്ൃദ്രോഗം ഗുന്മം. 
ക്ഷയം ഛര്ട്ടി കൃമിരോഗം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കം. മലത്തടസ്സും തീക്കു .. 

ചി ദുരാലഭാരിഷ്ടം. 

പചേ ഭുരാലഭാ പ്രസ്ഥം ദ്രോണേ/ "പാം ദപിപലൈ! സഫ 
ദന്തി പാഠാഗ'നിവിജയാവാശാമലകനാഗരൈഃ 

തസ്കി൯ സിതാശതം ദദ്യാത്” പാദസ്ഥേന്മച്ച പൂവവത' 

ലിമ്വേത" കുംഭം തു ഫലിഗനീകൃഷ്ണാചവ്യാജ്യമാക്ഷികൈഃ 

ദുരാലഭാപ്രസ്ഥം--കൊടിത്തുവവേര് പലം ൧൬. ദന്തി നാഗദന്തിവേര്ം പാഠ 

േപാഠക്കിഴങ്ങു. സഗ്നിടകൊട്ടമവലിക്കിഴങ്ങും വിജയംടകടുക്കാത്തോട്ട്ം വശേജ. 

ത്ൃടലോടകവേരു'. ത്തമലകംട നെല്ലിക്കാത്തോട്, നാഗരം--ചുക്ക” ഇവ ൨ പലം 

വീതം ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെഒത്തില് കഷയേംവച്ചു ൨ ഇട ങ്ങഴിയാക്കി നെയ് ചുരി 

മയക്കിയ കുടത്തില് ഫലിനിട-ഞാഴല്പൂം കഷ്ണുടതിപ്പലിം ചവ്യംകാട്ടുമുമകി൯. 



അരിഷ്ട്യോഗങ്ങം ൧൧ - 

വേര്. ഇവ അരച്ചതും, ആജ്യംംനെയ്യു് മറക്ഷികം -തേന് ഇവയും നല്ലപോലെ 

പുരട്ടി മേല് പറഞ്ഞ കഷായത്തില് ൧00 പലം പഞ്ചസാരയുംചേത്തു” അത 'ലക്കേ! - 

അടച്ചു” ശീലമണ്ച്െയ്തൂ കഴിച്ചുവച്ചു് ഒരുമാസംകഴിഞ്ഞ മുന്പോലെ എടുത്തു സേ 

വിക്ക. അശസ്സ്സ്, ഗ്രഹണി, പണ്ഡു, കൈവിഷം, ജ്വരം, ശോഫം, :൧190ഗട്യ. 

ക്ഷ്യം, ഛകട്ടി മുതലായവ ശമിക്കും. 

൧൨. പപ്പടാദ്ൃരിഷ്ടം. 

പപ്പുടസ്യ തൂലാമേകാം ചതുര്ദ്രോണജലേ പചേത് 
ക്വാഥേ പാദാവശേഷേ ച ശിതേ പലശതദ്വയം 

ദദ്യാത് ഗുഡധസ്യ ധാതക്ഷാഃ പലഷോഡ്ധശികാ മതാ 

ഗുള ലിമുസ്തുകംദാധീദാരുവ യാഫ്ല്രിദരാലഭാഃ 

ചവ്യം ചിത്രകമൂലം ച ത്രികടു കൃമിനാശനഃ 
സവാണ്ടേതാനി സഞ്ചൃണ്ണ ച പലാംശേന വിനിക്ഷിപേത് 

സ്ഥാപയിത്വാ തതോ ഭാണ്ഡേ മാസാദൂദ്ധവം പിബേദമും 

പാണ്ഡുഗുന്മോദരാഷ്ഠ്ിലാഃ കാമിലാം ച ഫലീമകം 

പ്പീഹാനം യക്ൃതം ശോഫം സവം ച വിഷമജ്വരം 
ഏഷോധ്യ"രിഷ്റ്റോ നിഹന്ത്യാത്ര വൃക്ഷമിന്ദ്രാശനിയയഥാ 

പര്പ്പടം-പര്പ്പടകപ്പല്ല തുലാം ൧ ൬ഥല് ഇട ങ്ങഴി വള്ളത്തില് കഷായംവ . 

ച്ചു ൧൬ ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു തകത്താത് ൨ഠ പലം ശക്കര കലക്കി അ 

രിച്ചു” ധാതകിടടതാതിരിപല്പുവു പലം ൧൬, ഗുഭൂ ചി -ചിറഠമൃതു്ം മുസ്ലകഷം-മത്തങ്ങം , 

ദംവീ_മരമഞ്ഞംതൊലി, ദാതംചദേവതാരം. വ്ൃയാഘി-ചെവവഴുരിനാവരും ദുരം 
ലഭംകൊടിത്തുവവേരു”. ചധ്യം -കാടമുഭകിന്വേരു'. ചിത്രകമൂട ൦ കൊടുവേലിക്കീ 
ഇങ്ങും ത്രിക$-കുക്കു മുളകു തിപ്പലി, കൃമ നാശനം.വിഴാലരി ഇവ ഒരു പലം - 
വീതം പൊടിച്ചു ചേത്തു നെയ്പുരട്ടി മയങ്ങിയ പാത്രത്തിലാക്കി കുഴിച്ചുവച്ചു ഒരു. 
മാസം കഴിഞ്ഞു എടുത്തു കല്ലംകളഞ്ഞു സേവിക്ക. പണ്ഡു, ഗ്ുന്മം, മഹോദരം 
പം കാമില, പ്പീഹോദരം, ശോഫം എല്ലാമതിരി വിഷമല്പരങ്ങഥം മുതലായവ . 
രമാക്കുംം 

൧൩. ബലാരിഷ്ടം. 

ബലാശ്വഗന്ധയോള്ഗ്ാഫ്യം പൃഥക് പലശതം ശ്രുഭം 
ചത്ു൪ദ്രോണേ ജലേ പക്ത്വാ ദ്രോണമേവാവശേഷയേത് 

ശീതേ തസ്തിന്൯ രസേ പൂതേ ക്ഷിപേത: ഗുഡതുലാത്രയം 
ധാതകിം ഷോഡശപലാം പയസ്യാം ദ്വിപലാംശികാം 

പഞ്ചാംഗുലപലദ്വന്ധ്വം രാസ്ത്റാമേലാം പ്രസാരിണീം 
ദേവപൃഷ്ടമുശീരഞ്ച ശ്വദംഷ്ക്രാഞ്ച പലാംശികാന് 

മാസം ഭാണ്ഡേ സ്ഥിതസ്തേവേഷ ബലാരിഷ്റ്റോ മഹാഫലഃ 
ഫന്ത്ച്രാ൯ വാതജാ൯ രോഗാ൯ ബലപുഷ്ഠ ൃഗ്നിവദ്രന$. 

ബലാംകുവന്തേട്ടിവേരു്. അശ്വഗന്ധം അമുക്കുരം ഇവ ൧ഠഠ0 പലം വീതം . 
൬൪ ഇടങ്ങഴി വെടളുത്തില് കഷായം വച്ചു ൧൬ ഇട ഞ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞെരിച്ചു രു 
ണുത്താല് ൨. തുലാം ശക്കര കലക്കി അരിച്ചു ധാതകിട്ടതതിരിപ്പുവു" പലം ൧൭൭. 



൧൨൨ സഹസ്രയോഗം 

പയസ്യ.--അടപൊതിയന്കിഴങ്ങു”. പഞ്ചാംഗുലംടത്തൃവണക്കിന്വേരു”ം ഇവ ൨ 'പലംവീതം. രാസ്റ്റാചിറഠരത്ത, ഏലത്തരി, പ്രസാരണിവേരു', ദേവപുഷ്ണും-ഗ്രാം വൂ“, മൃശീരം.രാമച്ചം. ശ്വദംഷ്ലൂ നായ്മ്ുരുണവേരു” ഇവ ഓാരോപലംവീതം പൊടിച്ചുചേത്തു മുന്പോലെ കുഴിച്ചുവച്ചു' എടുത്തു കിട്ടഭാഗം കളഞ്ഞു സൂക്ഷിക്ക. ബലാരിഷ്ടം എന്നു പേര്, ശരീരബലം, വൃഷ്ടി ഇവ ഉണ്ടാക്കും. അഗ്നിദീഫ്ലിയും വതുത്തുംം എല്ലാമാതിരി വാതവൃഠധികളെയും ശമിപ്പിക്കും. 

൧ത്. ദേവദാവരിഷ്ടം. 

ദേവദാരു തുലാഭ്ഥഞ്ച വാശായാഃ പലവിംശതിഃ 
മഞ്ജിഷ്ടേന്ദ്രയവാടന്തി തഗരം രജനീദവയം 
രാസ്ത്റാ കൃമിഘ്ും മുസ്തഞ്ച ശിരീഷം ഖദിരാജ്ജൂനയ 
ഭാഗാന് ദശപലാന്൯ ഒദ്യാദ്യവാന്യാശ്ചാസനസ്യ ച 
ചന്ദനസ്യ ഗുളൂ,ച്യാശ്ച രോഹിണ്യാശ്ചിത്രകസൃ [ 
ഭാഗാനഫ്ട്രപലാനേതാനദ്ടദ്രോണേ ൧൦ഭസഃ പച്ചേത" 

ദ്രോണശേഷേ കഷായേ ച പൃതേ ശീതേ പ്രദാപയേത്* 
ധാതക്യാ$ ഷോഡശപലം മാക്ഷികസ്യ തുലാത്രയം 
യോഷസ്യ ദ്വിപലം ഒദ്യാത് ത്രിജാതകചതുഷ്ടലം 
ചത്തഷ്ടലം പ്രിയംഗോശ്ച ദ്വിപലം നാഗകേസരം 

॥ ലു 
ി സവാണ്ടേതാനി സഞ്ചൃന്ക്റ യ ഘൃതഭാണ്ഡേ നിധാപയേത 

മാസാഭൂദ്ധവം പിബേദേതം പ്രമേഹം ഹന്തി ദുസ്ലരം 

വാതരോഗഗ്രഹണ്യശോമൂത്രകൃക്ണു”റാണി നാശയേത് 
ദേവദാവാദികോരിഷ്ഡോ കഷ്ഠദദ്രവിനാശകഃ. 

ദേവതാരു ദേവദാരം പലം ൫0 വാശറ-ത്തടലോടകവേരു" പലം ൨0. മഞ്ജി 

- ഘ്ലടമ്ചേടി. ഇന്ദ്രയവം കുടകപ്പാലയരി. ദന്തി ടനഗേദന്തിവേളു്. തഗരംതകരം, 
രജനീദ്വയംടവറട്ടമഞ്ഞളും മറമഞ്ഞഠംതൊലിയും. രാസ്റ്റാ:ചിററരത്ത. കൃമിഘ്ംട 
വിഴംലരി മസ്തുമുത്തങ്ങ, ശിരീഷംംട-നെന്മേനിവാകവേരു”ം ഖദിരം--കരിങ്ങാലി 

. ക്കാതല്., അജ്തു സം--നീര്മരുതിന്വേര്തൊലി ഇവ ൧൧ പലംവീതം. യവംനി- 
ജീരകം. അസനം-വേങ്ങക്കാതത്. (വത്സകസുയ) ഏന്നു പാഠവും ആവിധം ൧൮ 
പലം, തആആകെ കുടകപ്പാലയരി ചേക്കന്ന നടപ്പം കാണുന്നുണ്ട് ചന്ദനം. ഗുഭചിക 
ചിററളതുമ്ം രോഹിണിടകടുകുരോഹിണി. ചിത്രകംടകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു, ഇവാ 

_ ൧൮൮ പലംവീതം. ൧൨൮ ഇടങ്ങഴി വെങ്ങുത്തില് കഷായംവച്ചു ൧൬ ഇടങ്ങഴിയാ 
ക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു തണുത്താല് മാക്ഷികംതേന് പലം ൩00 പതിനെടട്ടമുക്കാല് 
ഇടങ്ങഴി, ചേത്തു ധാതകികതാതിരിപ്പവു പലം ൧൬. യ്യോഷം.മുക്ക മുളക് 

തിപ്പലി പലം ൨. ത്രിജാതകം--ഏലം ഇലവര്ങം പച്ചില ഇവ ൪ പലം, പ്രിയംഗും 
ഞൊഴത് പൂവു" പലം ൪ നാഗകേസരംടനാഗല്ലുവു” പലം ൨. പെടിച്ചുചേത്തു 

- നെയ്പുരട്ടി മയക്കിയ പാത്രത്തിലാക്കി മുന്പോലെ ചെയ്കേടുത്തു അരിച്ചു സൂ 
ീഷിക്കം ഇതു സേവിച്ചാല് പ്രമേഹം (മൂത്രമൊഴിവു”) ഏത്ര ഭയങ്കരമായാലും ശ 

. മിക്ും, വാതവ്യാധി, ഗ്രഹണി, അര്ശസ്സ്, മുത്രകൃക്ലൂ റം, പുഴക്കടി, കുഫ്ഠം മുതലായ 
വഷ്യും ശമിക്കും. ) 



അരിഷ്ഠടയോഗങ്ങാറം ൧൫൩൩൪൨. 

൧൫. ധാത്രൃയരിപ്പ് ൦. 

ധാത്രീഫലസഫസ്രേ ദ്വേ പിഡയിത്വാ രസം ഭിഷക് 
ക്ഷയദ്രാധൂഭാഗം പിപ്പല്യാശ്ച,ണ്ണുദ്ധകഡുബാന്വിതം 

ശക്കരാദ്ധതുലോന്മിശ്രം പക്വം സ്ത്റിശ്ധഘടേ സ്ഥിതം 
പപിബേത് പാണ്ഡുരോഗാത്തോജീക്കേ്റോഫിതമിതാശനഃ 

കാമിലാപാണ്ഡുറഘൃദ്രോഗവാതാസ്പഗ”വിഷമജ്വരാന്൯ 
കാസഡഫിക്കാരുചിശ്വാസാനേഷോ ൧രിഷ്ട്? പ്രണാശയേത്. 

നെല്ലിക്കാ എണ്ണും ൨00൦ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞു” സ്വരസമേടുത്തു” അതിന്െറ എ. 
ട്ടിലെരേഭാഗം അളവിനു തേനും ചേത്ത്, പിപ്പലീചുണ്ണും തിപ്പലിപ്പൊടി പലം ൨... 
ശക്കരഠ- പഞ്ചസാര പലം ൫0 ഇവയും ചേത്തു നെയ പുരട്ടി മയങ്ങിയ പാത്രത്തി. 
ലാക്കി കുഴിച്ചുവച്ചു മു൯പോലെ പാകമംയാല് ഫൃടുത്തു കല്പം കളഞ്ഞു സേവിക്കം 
സേപിക്കുന്ന കാലം വിശപ്പ്ായാല് രോഗാനസാരമായ അനം മിതമായി ഉണ്ടുകൊ 
കളണംം കാമില, പാഠണ്സു, ഫുദ്രേോഗം, രക്തവാതം, വിഷമജ്വരം, കാസം, ഇ. 
ക്തിഠം, അരുചി, വലിവു” ഇവ ശമിക്കും 

ആസവയോഗങ്ങറാ 

1] ൽ ല് 1)... പ്പല്യാസവം. 

പിപ്പ്ലീ മരിചം ചവ്യം ഫരിദ്രാ ചിത്രകം ഘനഃ 
വിഡംഗം ക്രമുകോ ലോദ്ധാറം പാഠാ ധാത്രൈ )ലവാലുകം 
ഉശിരം ചന്ദനം കയ്യും ലവംഗഥം തീഗരം തഥാ. 

മാംസിത്വഗേലപത്രഞ്ച പ്രിയംഗും നാഗകേസരം 
ഏഷാമദ്ധപലാന്൯ ഭാഗാന് സൂക്ഷ്മ കൃണ്ണികൃതാന് തുഭാന് 
ജലദ്രോണദ്വയേ ക്ഷിഏപ്വാ ഒദ്യാത” ഗുഡതുലാത്രയം 
പലാനി ദശധാതക്യാ ദ്രാക്ഷാ ഷഷ്ഠിപലാ ഭവേത? 
ഹഏുതാന്വയകത്ര സംയോജ്യ മുദോഭാണ്ഡേ വിനിക്ഷിപേത?” 
ജ്ഞാത്വാഗതരസം സവം പായയേദഗ്വപേക്ഷയാ 
ക്ഷയം ഗുന്മോദരം കാശ്യം ഗ്രഫണിം പാണ്ഡുതാം തഥാ 
അശാംസി നാശയേകച്ണറ് ഫ്ര്യം പിപ്പല്യാദ്യാസവസ്ത്വയം. 

പിപ്പലിടതിഫ്ടലി. മരിചംകതുമുളക" ചവ്യംടകാട്ടുമുളകിന്വേരു” ഹരിദ്രം ടവഠട്ടുമഞ്ഞെം. (മരമഞ്ഞ€ംതൊലി ഏന്നു" ചിലര് വ്യാഖ്യാനിക്കയും അപ്രകാരം ചി ലര് ചേത്തുവര കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു് ) ചിത്രകംടകൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു. ഘനംടടമുത്ത. ഞ്ങാ, വിഡംഗംട വിഴാലരി ക്രമുകംം- അടയ്ക്കരാമണിയ ൯വേതു'. (ഇതിനു ചെരുമുത്ത അ എന്നം (കഴിമുത്തങ്ങ) വ്യാഖ്യാനിച്ചു ചേത്തുവരുന്നുണ്ടു . ഏന്നാല് അടഷ്ക്കു (പം ക്ഷ) മുണങ്ങിയതുതന്നെ ചേക്കേണ്ടതാംണന്നു” വിദഗാഭ്ാന്മംര് അഭിപ്രായസ്ലു ന്നുണ്ട്) ലോഭ്ധി്റം..പാച്ചോററിത്തൊലി, പാഠംപഠടക്കിഴങ്ങു്. ഏലവാം. 



ഒര് സഹസ്രയോഗം 

കൃഷ ം-ംഏലാവാഥയഷംം മശീരം-ടരാമവ്വം. ചന്ദനം. കുവ്യൃംംകൊട്ടം. ലവംഗേം 
ഗ്രാംപൃം രഗരംട-തകരം. മാംസിട്ടമാഞ്ചി ത്വക്ടഇലവര്ങ്ങം. ഏദ്വം-ഏല ത്തരി. പത്രംടപച്ചില. പ്രിയംഗുടഞാഴത പൂ. നാഗകേസരംടനാഗേല്പുു്. ഇവ അരപ്പലംവീതം നല്പപോലെ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു” ൩൨ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് (ആ 
സവങഅഠാ൭9 വെക്ളം തിളപ്പിച്ചരിച്ചു തണുപ്പിച്ചു ചേക്കണം,) മൂന്മതുലാം ശക്കരയും 
കലക്കി, ധാതകിടതാതിരിപ്പവു” പലം ൧ാഠ, ദ്രാക്ഷാടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം പലം ൬൧ ഇവയും മേല് പഠഞ്ഞ പൊടികളും ഇട്ടു അര ഷ്ടങ്ങഥം ഏന്നപോലെ കഴിച്ചുവച്ചു ഏ 

ടുത്തു അരിച്ചുസവിക്കം (നെ യ്പ്ൂട്ടി മയങ്ങിയ പാത്രത്തിലാക്കി ശീലമണ്ചെയ്ു 
“ഒരുമാസം കഴിച്ചുവയ്്,ണം ക്ഷയം, ഗുന്മം, മഹോദരം, കൃശത, ഗ്രഹണി, പാണ്ഡു, 
“അശ് മുതലയേവ ശമിക്കും. 

൧൭. പുനന്നവാസ്വം. 

ത്രികടുത്രിഫലാം ദാവീ"ം ശ്വദംഗഷ്ണം ബ്ലഹതീദ്വയം 
വാശാമേരണ്ഡമൂലഞ്ച കടുകിം ഗജപിപ്പലീം 
ശോഫഘ്ലിം പിചുമന്ദം ച ഗുളൃചിം ശുഷ്ടരമൂലകം 
ദുരാലഭാം പടോലഞ്ച പലാംശേന വിചുണ്ണുയേത് 
ധാതകിം ഷോഡശപലാം ദ്രാക്ഷായദ പലവിംശതിം 
തൃലാമാനാം സിതാം ദത്വാ മാക്ഷികാദ്ധാതുലാം തഥാ 
ജലദദ്രാണദ്വയേ ക്ഷിഏവാ മാസം ഭാണ്ഡേ നിധാപയേത? 
പുനന്നവാസവോ ഫൃഷഃ ശോഫോദരവിനാശന 

പ്പീഫാനമരൂപിത്തഞ്ച യകൃതാഗുന്മജ്വരാദികാന് 
കൃഛ് റസാധ്യാമയാന് സവാന് നാശയേന്നാത്ൂരസംശയഃ 

ത്രികടു കുക്ക് മുളക് തിപ്പലി ത്രിഫലത്തോട്. ദാവിടമരമഞ്ഞര്ംതൊലി 
“ശ്വദഷ്ട്ര് റ നായ്ക്്തരുണവേരു“. ബൃഹതീദ്വയംടചെയവഴുതിനവേരും വെ€ംവഴുതിന 
വേരുംം വാശാതആടലോടകവേരു . ഏരന്ധമൂലംടതആവണക്കി൯ വേരു്. കട്കി 
ക$കുരോഹിണി. ഗജപിപ്പലിടഅത്തിത്തിപ്പലി. ശോഫഘ്ലി__തമിഴമവേരു”. 
പിചുമന്ദം--വപ്പി൯ രെലി. ഗുഭൃചിടചിറഠമൃതുള്. ശുഷ്ട്യമുലകം-ഉണങ്ങിയ മൂലേരി 
ക്കിഴങ്ങു . ദുരാലഭാ -കൊടിത്തുവവേരു . പടവലം ഇവ ഒരു പലംവീതം ധാതകിട 
താതിരിപ്പുവു” പലം ൧൬. ദ്രാക്ഷ്ധം-മുന്തിരി അാപ്പുഴം പലം ൨0, ഇവ പൊടിച്ചു 
ചേത്തു മുന് പോലെ ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെളളവും ൫0 പലം (ഒരുപലംംഉഴക്ക്। തേനും 
ഒരു തുലാം പഞ്ചസാരയും ചേത്തു പാത്രത്തിലാക്കി കഴിച്ചുവച്ചു ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞെ 
കടത്തു കല്ലയം കളഞ്ഞു സേവിക്ക. ശോഫം, പ്പിഫ്ോദരം മുതലായ രോഗാ്ങളു.ം 

“അമുപിത്തം ഗുന്മഃ ജ്വരം മുതലായവയും ശമിക്കും 

൧൮). ഉശിരാസവം. 

ഉശീരം വാളകം പത്മം കാഷ്ടരര്യം നീലമുല്ലലം 
പ്രിയംഗും പത്മകം ലോദ്ധ”റം മഞ്ജിഷ്യാ ധന്വയാഷകം 

പപാഠാ കിരാതതിക്തഞ്ച ന്യഗ്രോധോദുംബരം ശഠി 

പപ്പടം പുണ്ഡരികം ച പടോലം കാഞ്ചനാരകം 

ജംബുശാ ലൂലിനിര്യാസം പ്രത്യേകം പലസമ്മിതം 
॥ സവം സഞ്ച്ൃണ്ണ്ിതം കൃത്വാ ദ്രാക്ഷയാഃപലവിംശതിം 



ആസവയോഗകങ്ങറം ൧൭൫ 

ധാതകീം ഷോഡശപലാം ജലട്രോണദ്വയേ ക്ഷിപേത? 
ശക്കരായാസ്ത്രലാം ഭത്വാ ക്ഷ്രൃസ്യാദ്ധതുലാം തഥാ 

മാസം സംസ്ഥാപയേത' ഭാണ്ഡേ മാംസീമരിചധൂപിതേ 
ഉശിരാസവ ഇത്യേഷ രക്തപിത്തവിനാശനഃ 
 പാണ്ഡുകഷ്ടപ്പമേഹാ൪ശഃകൃമിശോഹഫഫരസ്ത്റഥാ. 

ഉശീനംരറമല്വം. വാളഷംടഇരുവേലി. പത്മംടതമേരയല്ലി, (ഇതിനു 
ം “പുഷ്ഠയ നമൂലത്തി൯വേ൪ എന്നം ഓരിലത്തമേരയെന്നും മതനന്തരങ്ങം ഉണ്ടു്.) ഷ0 

ഷ്യ്യും.-കമിഴിന്വേരും (ക്മിഴിന്പഴമെന്നും സ്വികരിച്ചുവരുന്നവരുണ്ടു്.) നീലം 
ഉള്ലംടകരിംക്രവകക്കിഴങ്ങു ം പ്രിയംഗും- ഞാഴല്പൃ പത്മകംടപതിമുകം. ലോധ്മും. 
പച്ചേഠേഠിത്തൊലി. മഞ്ജിഷ്ഠ-മഞ്ചടി ധന്വയാഷകംട-കൊടിത്തുവവേരു്” പാറ 
പഠാക്കിഴങ്ങു”, കിരാതതിക്തകം.വുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു”. നൃഗ്രോ ധംംപേരാല് 

ത്തൊലി, ഉടുംബരം-ത്തിത്തൊലി, ശഠിചചകച്ചോലം. പപ്പടം പര്പ്പടകപ്പുല്ല്. 
ചുണ്ഡരീകം വെണ് താമരക്കിഴ ങ്ങ്: പടവലം കറഞ്ചനാരകംചപെന്നോമരല്പുലു്. 
(ജുതിനു മലയകത്തില്പുവു' എന്നം അകത്തിരത്തൊലി എന്നും, കെന്നത്തൊലി 
ശന്നുംമാഠവം മതാന്തനറങ്ങറഥം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു .) ജംബും-ഞാവല്ത്തൊലി . 
ശരാല്മലിന യ്യംസം-ഇലവിന് പശ. ഇവ ഓരോപലംവീതം. ദ്രാക്ഷം-മുന്തിരിങ്ങാ 
പഴം പലം ൨0. ധാതകിതാതിരിപ്പുവു വലം ൧൬. പൊടിച്ചു ൩൨ ഇടങ്ങഴി വെ 

കുത്തില് പഞ്ചസാര ഒരു തുലാം, തേന് .പലം ൫൦, നെയ പരടി മയങ്ങിയ കട 
ത്തില് മാഞ്ചിയും കുരുമുഭ.കും കരടി പുകച്ചുപുകയേല്ലിച്ചു അതില് മേല്പറഞ്ഞവ ഒഴിച്ചു 
ശീലമണ്ചെച്ലൂ കഴിച്ചുവച്ചു” ഒരുമാസംകഴിഞ്ഞശേഷം എടുത്തു അരിച്ചുസേവിക്ക. 
'രക്രുപിത്തം ശമിക്കും. പാണ്ഡു, കുഷ്യം, പ്രമേഹം, അര്ശസ്സ്, കൃമി, ശോഫം 
.അസ്തൃഗ്ദരം മുതലായവ ശമിക്കുംം ഉന്മാദം മുതലായവയ്ക്കും നന്നും 

൧൯. ലോഹാസ്വം. 

'ലോഹലു്ല്്ം ത്രികടുകം ത്രിഫലാം ച യവാനികാം 
വിഡംഗം മുസ്ലകം ചിത്രം ചതുസ്സംഖ്യാപലം പൃഥക് 

ഡ്ധാത കികുസുമാനാം (ര്)! പ്രക്ഷിപേത" പലവിംശതിം 
കുഴ്്റീകൃത്യ തത ക്ഷദ്രം ചതുഷ"ഷഷ്ഠിപലം ക്ഷിപേത: 
ഭൂദ്യാത് ഗുഡതുലാം തത്ര ജലദ്രോണദ്വയം തഥാ 
ഘൃതഭാണ്ഡേ വിനിക്ഷിപ 1 നിദദ്ധ്യാന്മാസമാത്രകം 

ലോഹഫാസവമമും മത്ത്യഃ പിബേദ്വഹ്നികരം പരം 
പാണ്ഡുശ്വയഥുഗുന്മാനി ജഠരാണ്യശസാം രുജം 
കഷ്ടം പ്ല്ിഹാമയം കണ്ഡൃം കാസം ശ്വാസം ഭഗന്ദരം 
അരോചകം ച ഗ്രഫണിം ഡ്ൃദ്രോഗം ച വിനാശയേത. 

ജല ദ്രോണദ്വയ ൦.൩൨ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില്. ഗുഡതുലാംഒരുതുലാം ശക 
രകലക്കി അരിച്ചു ചതുഷ ഷഡ്ഡിപലം-൬ര് പലം (൪ ഇട അ്ഴിക്ഷെടുദ്രം_തേന്ചേ 
ത്തു അതില് ലേംഹമുൃഴ്്ണംമരുക്കഭസ്തം ത്രികടുകംടചുക്കു്, മുളക് തിപ്പലി, ത്രിഫല 
ത്തേറഴ്ം യവാനിക-- ജീരകം. വിഡ ംഗംടവിഴാലരി മുസ്ലക്കംടാമുത്തത്ങം ചിത്രം. കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്” ഇവ ച ൪ പലംവീതംം ധാതകീകസുമംപ.താതിരിപ്പ ലു" വി 
൨൧ ഇവ പൊടിച്ചുചേത്തു നെയ്പുരട്ടി മയക്കിയ കുടത്തില് ആക്കി ശീലമണ് 



൧൭൬ സഥസ്രരയോഗം 

ചെയ്യൂ ദരുമാസം കഴിച്ചുവച്ചിരുന്നെടുത്തു” അരിച്ചു സേവിക്ക. അഗ്നിദീപ്തി കൂണ്ടാ 
കും. പാണ്ഡു, ശോഫം; ഗുന്മം, മഹോടരം, അര്ശസ്സ്, അരചി, ഗ്രഹണി, ഫല 
ദ്രോഗം ഇവ ശമിക്കും. 

൨൦0. അരവന്ദാസവം 

. അരവിന്മമുശീരഞ്ച കാശ്ശയ്യം നീലമുല്പലം 
മഞ്ജിഷഫഷ്മൈലാ ബലാ മാം സിരംബുദം ശരിബാം ശിവാമ 

വിഭീതകവ ചാധാത്രി ശഠ്ഃ ശ്യാമാം സനീലിസിം 
പടോലം പപ്ലുടം പാത്ഥം മധൂകം മധുകം മുരാം 

പലമാനേന സംഗ്ൃായ ദ്രാക്ഷായാഃ പലവിംശതിം 
ധാതകീം ഷോഡശപലാം ജല്ദ്രോണദ്വയേ പചേത് 

ശക്കരായാസ്ത്രൂലാം തത്ര തുലാദ്ധം മാക്ഷികസ്യ ച 
മാസം സംസ്ഥാപയേത്ഭാണ്ഡേ മുത്തികാപരിനിമ്മിതേ 

ബാലാനാം സവ്യവരോഗഘ്ലോ ബലപുഷ്ട് ചൃഗ്നിവദ്ഥനഃ 

അരവിന്ദാസവഃ പ്രോക്ത ആയുഷ്യോ ഗ്രഫദോഷഘൃത്. 

അരവിന്ദം _താമരപ്പവു്, ഉശീരംടര മച്ചും. കശ്ശൂയ്യ ൭ കുമിഴിന് പഴം. നീലം. 

മല്പലം- കരിം കരവലക്കിഴങ്ങു. മഞ്ജിഫ്ടുടമഞ്ചടി. ഏലത്തരി. ബലാം-കവന്തോ. 
ട്ിവേരു”. മറംസിടമാഞ്ചി തംബുദം-മുത്തങ്ങ. ശാരിബം-നധനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്. 

ശിവ_കടുക്ക റത്തേട്ട്. വിഭീതകം:താന്നിക്കത്തോട്ട്". ഖചംംവയമ്മു്ം ധാത്രിട: 

നെല്ലിക്കംത്തോട്ട്. ശഠീടകച്ചേലം, ശ്യാമകത്രികോല്ലക്കൊന്ന. നീലിഗിട 

വട്പ്പ ന്താളിയരിം പടവലം. പപ്പടപ്പല്ല : പാത്ഥം_.നീര്മരുതിന്വേര്തൊലിം. 

മധ്മൂകം :ഇലിപ്പക്കാതല്, മധുകഹരടിമധുരംം മരംടകുമിഞ്ചാന് ഇവ ഒരു 

പലംവീതം. മന്തിരിങ്ങാപ്പഴം പലം ൨൦. തരതിരിപ്പ പലം ൧൬. ഇവയില് 

പൊടിക്കേണ്ടവ പൊടിച്ചും മറവളളവ നുവക്കിയും ൩൨. ഇടങ്ങഴിവെള്ളത്തില് ഒരു 

തുലാം പഞ്ചസാരയും ൫൦0 പലം തേനും കൂടി അതില് ചേത്തു നെയ് പാത്രത്തില് 

മു൯പോലെയാക്കി കുഴിച്ചുവയ്ലു. ഒരുമാസം കഴ് ഞ്ഞെടുത്ത കല്ലയം പംഉഞ്ഞു സേധി' 

ക്കം കടടികഠംക്കു എല്ലം രോഗത്ങറംക്കും നന്ന, ബലവും പുഷ്ടിയും അഗ്നിഭീഫ്ലിയും. 

ഉന്ദൊകും. ഗ്രഹദോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കം. ആയുസ്സിനെ ഉണ്ടക്കേംം 

൨൧. പത്രാംഗാസവം 

പത്രാംഗം ഖദിരം വാശാ ശാല്യലികസുമം ബലാ 

ഭപ്യാതകം ശാരിബേ ദ്വേ ജപാകുസുമമല്പലം 

ആമ്മാസ്ഥി। ദാവീ ഭൂനിംബമാഫേനഫലജീരകം 

ലൌഹം രസാഞ്ജനം വില്വം കേശരാജം ത്വചം തഥാ 

കുമ്മം ദേവകസുമം പ്രത്യേകം പലസമ്മിതം 

സവ്യം സഞ്ചൃണ്ണിതം കൃത്വാ ദ്രാക്ഷായാഃ പലവിംശതിം 

ധാതകീം ഷോഡശപലാം ജലദ്രോണദ്വയേ ക്ഷിപേത് 

ശക്കരായാസ്തൂലാം ത്വാ ക്ഷദദ്രസ്യാദ്ധതുലാം തഥാ 



ആസവയോഗങ്ങറം ഫൂ3)) 

ഏകീകൃത്യ ക്ഷിപേത” പാണ്ഡേ നിദദ്ാ ഠന്മാസമാത്രകം 

ഹന്ത്യഗ്രം പ്രദരം ശ്വേതമരുണം ച സവേദനം 

ജ്വരം പാണ്ഡും രഥാ ഗ്രന്മം മന്ദാഗ്നിത്വമരോചകം. 

പത്രാംഗംട”ങേതഥ 3൬൩൦. ഖദിനം കറി അ്ങാലിക്കാതതി. വശ ം-ആടര്്ലറട 

കവേരു*; ശന മലീകസുമം- മഭളില.വി൯പൃവ ” ബലകേകവന്തേടിചവരു". ഭല്ലം 

തകം -ചേക്കരെവ് ഗശത്ബകഠടടന ൨നീണിക്കിഴങ്ങം പതേ വള്ളിക്കിഴങ്ങും. ജപ. 

കുസുമം_ചെമ്പനത്തിപ്പ ലം ഉല്ുചംചെങ്ങഴിനീര്ക്കിഴങ്ങു . ത്മ? ഥി _മറങ്ങ 

യണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ദാവീടമരമത്ഞഥനൊലി, ഭൂനിംബം--പൃത്തതിച്ചുന്ടവേര്. ത്ത 

ഫേനഫലം.സമദ്രപ്ഴം. ജീനകം. ലയഷറഹംടടതുരുക്കു സ്ലം ന ഡാഞ്ജനംം ില്വം 

ക്രവള.ക്കായ് . കേശ ടക യ്യാന്നി. ത്വക ട്ധലവരങ ഗം. കുദ്ദമം-- കുട്ഃമ 

വ്. ദേവകുസുമം ഗ്രാ ഇവ ഒരോ പലംവീവം പൊടിയാക്കണം. ഭ്രറക്ഷറട 

മന്തിരി അ്ങാപ്പഴം പലം ൨. വന കിത തിപ്പുവ് പലം ൧൬ ഇവജെല്ലറംക്രടി 

൩൨ ഇടങ്ങഴി വെദഭത്തില് ഒരുതൂലഠം ൨. ഞ്ചസാര കലക്കി ഭരതില്് ൫0൦ പലംതേ 

നും ചേത്തു മ൯൪പാഠഠല പാത്രത്തിലാക്കി മരുന്നകഠം അതിലിട്ട് ഒരുമാസം കുഴിച്ചു 

വച്ച ഏടുത്തു ഗിട്ടഭംഗംകളഞ്ഞു സേവിക്ക ഭഴതൃഗ്രമായ രക്യസ്ററ റം ശമിക്കും, 
വേദനയോടുകടിയ ത സ്പ൦൦ദരം അസ്ഥിസ്രംവം ഇവയും, പേരം, പാണ്ഡു, ഗുന്മം 

അഗ്നിമാന്ദ്യം, അരുചി ഇവയും ശമിക്കും. 

൨൨. കുമായ്യാസവം. 

കന്യയാരസം തുലാദ്ധം വൈ തദദ്ധഗുഡമിശ്രിതം 
ചാതജ്ജാതലവംഗാനാം സൈന്ധ വസ്യ നിശാദ്പയാത് 

കൃഷ്ണ്ഠോഷണകുബേരാണാം ധാതകിനാം പലം പലം 
൨ തഡ്യാധൂള്്റം പലദ്വന്ദ്വം പലം ചാമലകസ്യ തൂ 

ഉഗ്രഗന്ധാ വിഡംഗാനാം ജാരിപത്ര്യാഃ പ്ലം പലം 

ഏകികൂത്യ ശുച ഭാണ്ഡേ പക്ഷമേകം നിധാപയേത' 

പലാഭ്ഥാം ഭക്ഷയേന്നിത്യം ഗുല്ലോദാവത്തനാശനഃ 
ആധ്മാനം പാശ്വശരൂലം ച ജഠരാത്തിം കഫം ഫരേതഴ 

മന്ദാഗ്നിം ശമയേച്ഛുവാസം കാസം ഹിക്കാം ക്ഷയം ത്ഥാ 
പ്പിഫഹാനം യകൃതം ശോഫം നാശയത്യേഷസേവിതഃ 

കന്യാനസംടകററാഴിപ്പോള.നിരു്. (ചെവതായതരിഞ്ഞു നെല്ലചേത്തു പിഴി 
ഞ്ഞു എടുക്ക വലം ൫൦. (൩ ഇട ങ്ങഴി ഉരിയ) ശക്കര പലം ൫൦. കലക്കി, ചതുര 

ജജംതം -ഏലം ഇലവര്ങം പച്ചിം നാഗപ്പൂവ്. ലവംഗംഗ്രനൃവ്. ദെസന്ധ 
വംടഇനത്തുപ്പ്. നിശാദ്പയം. വഠട്ടമഞ്ഞളം മരമഞ്ഞഠ്തൊലിയും, കഷ്ണുടതിപ്പ 
ലി. , മുരഷണംട കുരുമുളകു. കുബേരം കഴടിക്കരുപ്പുതിപ്പ”. വാതാ ചത്യില്ി 
ല്യവ്, ഇവ ഓാരോ പലംവീതം പത്ഥ്യാചുട്ട്റും--കടുക്കാത്തോടി൯ പെട്ടി 
പലം ൨. ആമലകംന്െല്ലിക്കാത്തോടി൯ംപഠടി പലം ൧, ഉഗ്രഗന്ധ_വയ 
ന്മ. വിഡംഗംംവിഴറലരി ജാനിപത്തിരി ഇവ ഒരുപലം വീതം. ഇവജെല്ലരം 
പൊടിയാക്കി ചേത്ുതു നെയ്ക്കുടത്തില് ഒഴിച്ചു ശീലമണ്ചചയ്മു കഴിച്ചുവച്ചു ഒരു 
മംസംകഴിത്തെെടുത്തു അരിച്ചു അരത്തുടം വീതം സേവിക്ക. ഗ്ലല്ലം, മുദാവത്തം 
ഇവ ശമിക്കും. വയര്വിര്പ്പ്, പാര്ശ്വവേദന, വയറവവേദന, കഫകോപം ഇവ ശമിക്കും. അഗ്നിമാന്ദ്യം, വലിവ്, കസേം, ഇക്കിറം, ക്ഷയം, യകൃത്, പ്പീഹേട 
ദരങ്ങഠാ ശോഫം ഇവയ്ക്കും നന്ന്, 

13 



൧൦൭൮ സഹസ്രയോഗം 

൨൩. ഭൂംഗരാജാസവം. 

ട്രംഗരാജരസദ്രോണം ഗുഡസ്യ ദവിതുലാം തഥാ 
പ്രസ്ഥാദ്രാം തൂ ഹരിതക്യം സ്റ്റിശ്ധേ ഭാണ്ഡേ നിധാപയേത? 
പക്ഷാമൂദ്ധ്വം പിബേദേനം മാത്രയാ ച യ്ഥാബലം 
ജാതേ ഫ്ൃസ്തി൯ പുനദ്ദത്വം പിപ്പല്യാശ്ച പലദ്വയം 
ജാതിഫലം ലവംഗാനി ത്വഗേലാപത്രകേസരം 
ധാതുക്ഷയം ജയേത് പിതം കാസം പഞ്ചവിധം തഥാ 
കൃശാനാം ച മഹാപഷ്ടിം കുരുതേ ച മഹാബലം 
കാമവൃദ്ധിം കരോത്യയേഷ വസ്ധ്യാനാം പുത്രദോ ഭവേത. 

ഉം ഗരാഠരേസദ്രേണ ൧൬ ഇടങ്ങഴി കയ്യാനിച്ചംവ്. അതില് ഗുഡസൃ. 
ഭ്വിതുലാംടര ഞ്ടുതുലാം ഗക്രെ കലക്കിം ഹരീതകിടകട്ടക്കാത്തോടിന്൯പൊടി പലം 
വൃ. കേത്തു നയ പുടി! മയങ്ങയ കുടത്തിത് ൧൫ ദിവസം കഴിച്ചുവച്ചെടുത്തു” അ 
രിച്ച്, പിപ്പലികതിപ്പലി പലം ൨. ജാരീഫലംം-മറതി ക്ക. ലവംഗംഷഗ്രാംചൂ. 
ത്വക് - ഇലറര്ങം, ഏലത്തരി. പത്രംടപച്ചില. കേസരംടനാഗല്പുവ് ഇവ ൨ 
പലംവീരവം പാടിക,കേത്തു സൂക്ഷിക്ക. ഇരിം ന്റ വിധാനം രിപ്പലിമുതല് 
എല്ല മതാന്നകള്ം ക്രടി ൨ പലംകേ ത്തം ഇതതി വഠയും കറഠരം ചേത്തും കറണ 
ന്നണ്ടു്. ൽ ഈ ആസ്വം എല്ലശ്മാതിരി കഠസശ്വാസങ്ങഠംക്കം നന്നും ധാതുക്ഷ 
യംത്ത ഇല്ലാതംക്കം. ലൃഷ്യമാണം കൃശന്മക്ക ബലവും പുഷ്ടിയും വരുത്തും. ഗര്ഭ 
പ്ൃദവുമാണു.. | 

൨൫. കര്പ്പൂരാസവം. 

തുലാം പ്രസന്നാം പരധഗ്രഷ്ൃ ശൃദ്ധാം 

പലാഷ്ഠ്കഞ്ചോഡുപഠേ$ ക്ഷിചേച്ച 

ഏലാ ച സുക്ഷ്മ ഫനശ്ൃംഗ।വേര. 

യവാനികം വേച്ചജമത്ര സവം 

പലപ്രമാണം പിഫഹിതേ ച ഭാണ്ഡേ 
മാസം നിദദ്ധ്യാത് ഭിഷഗത്ര യത്നാത് 
വിഷ ചികായാഃ പരമാഷധം ത. 

ന്നിഹന്തി ചാന്യാ൯ വിവിധാ൯ വികാരാ൯. 

പ്രസന്നട-തെളിമദ്യം തുലാം ൧. ഉഡുപതിടകര്പ്പുരം പലം ൮, സൂക്ഷ 
എല -ചിറേറലത്തരിം ഘനംം൭മത്ത ങ്ങാ. തൃംഗിവേരംടചക്കു”, യവംനിക അയ 

മോദകം വേല്ലഠം--കുതുമുഭ ക്. (വി ഴംലരിക്കാന്മു് എന്നും പക്ഷം. വല്ലിജം 

ഏന്ന പടത്തിനാണു കുതമഭക് എന്നത്ഥം. ത്ത വിധവും പാഠം കണ്ടിട്ടണ്ടെന്നു” 

വിദഗ്” ഭധാവൈദൃന്മാര് അഭിപ്ര യപ്പെടുന്നു .) 

& ഞാന്തന്നെ ഇതു രണ്ടും പ്രയോഗിച്ചു അനുഭവം കണ്ടിട്ടമുണ്ടു"ം തആൃദ്യ 

ത്തേതില് ഗുണം ക്രട്ടം. കയയ്യാന്നി പിഴിയുന്നതില് വെള്ളം ചേത്തുക്രടാം രണ്ടാമ 
തു പൊടിചേത്തം ഏല്ലാം പൊടികളും ആദ്യംതന്നെ ചേത്തും പരീക്ഷിച്ചതില് രണ്ടാ 
മതു പൊടിചേത്തു ഒരുമാസംക്രടി കഴിച്ചുവചചു എടുക്കുന്നതു ക്രടുതല് ഗുണപ്രദമെന്ന 

അനഭവമുണ്ട്. 



ലേഹയോഗങ്ങറം ൧൯ 

ഒരു തുലാം തെലിമദ്യം (ച്രരോയത്തി ചണേ ഈ ദേശങ്ങളില് പ്രായേണ ചെയൂ 

“വരുന്നത് അതില് ഏടടപലം പച്ചക്കര്പ്പൂരം ഏലകക്കായില്നിന്നെടുത്ത ഏലത്ത 

രിയും മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങും ചുക്കും അയമോദകവും (ജീരകവും ചിലര് ചേത്തുവരുന്നു 

കരുമുഭകം (വിഴാലരിക്കാമ്പും ചേത്തു ഉണ്ടാക്കമാവണ്ടു ) ഓരേം പലം വീതം ചുണ്ണി 

ച്ചുചേത്തു് ശുദ്ധിയും ബലവും ഉമള (കണ്ണാടിപ്പതൂമോ ഭരണിക്കുപ്പിയേം കൊള്ളാം) 

പരാതൂത്തിലാക്കി ബലമായി അടച്ച് ശീചമണ്ചെച്ചു ഒരുമാസം കഴിച്ചുവച്ചിരുന്ന 

ശേഷം എടുത്തു അരിച്ചു സൃക്ഷിക്ക. ഇതു വിഷചികയ്യല കൈകണ്ട ഒരഷധമകോന്നു. 

അതിസാരം, ഛര്ദ്ദി ഇവയ്ക്ം വയാവവേദന, കാധശചാസങ്ങറം മുതലായേവയ്മം 

നന്ന”. അജീണ്ണവും ശരിപ്പിക്കും. ഏന്നാല് മു്രത്തടസ്സം മുതലായവ ഉണ്ടാക്കു 

ന്നതും സ്ക്ുംഭനവുമാകയാല് അതു ഉപയോഗത്തിനു യോജിച്ചതല്ലം 

൨൫. രസാളാ. 

അദ്ധാഡ്ഥകം സുചിരപയ്യുഷിതസ്വയ ദധ്ന3 
ഖണ്ഡസയ ഷോഡശപലാനി ശശിപ്രഭസ്യ 
സ്പ്റ്റിഃ പലം മധുപലം മരിചം ദ്വികരഷം 

ശുണ്ഠപ്യാഃ പലാദ്ധമപി ചാദ്ധാപലം ചതുക്ക്്സാം 

ശുക്സോപലേ ലലനയാ മുദുപാണിഘൃഷ്ണാ 
കര്പ്പൂരചുള്ണ്റ്റസുരഭീകൂതഭാണ്ഡസംസ്ഥാ 
ഏഷാ വൃകോദരകൃതാ സുരസാ രസാളാ_ 
യാസ്വാദിതാ ഭഗവതാ മധുസൂദനേന. 

സുചിരപയ്യഷിതം ദധിനല്ലമപോലെ പുളിച്ച തൈരും അഭ്വാഡ്ധഷംപഇട 
അ്ങഴി ൨. ഖണ്ഡംകല് ക്കണ്ടം പലം ൧൬ സഫ്റ്രി,നെയ്യു് തുടം ൧. മധു 
തേന് തുടം ൧. മരിചംകുരുമുളകു് കഴാ്യു ൬. ശുണ്ണി ചുക്ക് പലം അര ഏച്ച 
ത്തരി, ഇലവര്ങം, പച്ചില, നാഗല്പുവു് ഇവ ഒന്നരക്കഴഞ്ചുവിതം നല്ലപോലെ 
ചൂണ്ണ്ണിക്കം 

ഒരു നല്ല ഭരണിയില് ആദ്യമായി ഭല്വം കര്ല്പൂരകുണ്ണും ചേത്തു നെയും തേ 
നും ഒഴിച്ചു അരമണിക്കൂര്നേരം കടഞ്ഞു അതിത് മഠവള്ള ഏല്ലാ പൊടികളം ചേത്ത്തു 
നല്ലപോലെ കടഞ്ഞു കല്ക്കണ്ടി൯പൊട ചേത്തു കടഞ്ഞു അതില് നല്ല കടി 
ത്തൈരു പുളിച്ചതു രണ്ടിടങ്ങഴി ഒഴിച്ചു വീണ്ടും അരമണിക്കൂര് കടഞ്ഞു പാത്രം അ 
ടല ശീലമണ്ചെയ്യൂ ഏഴുദിവസം ഭഗറയിരഅ നെല്ലില് കഴിച്ചുവച്ചിരുന്ന ഏടുത്തു 
സേവിക്ക. രുചിയും ദഹനവും ഉണ്ടാക്കും, അമസ്സിനും ഗ്രഹണിക്കും രക്തപിത്ത 
ത്തിനും ഉഷ്ണ്ുത്തിനും നന്ന്. ഇതു ഭീമസേശന് നിമ്മിച്ചതും ശ്രിക്യ്ൂദഗവാന് ത്തു 
'്വദിച്ച തുമായ രസാഭമാകുന്നു. 
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ലേേഹയോഗങ്ങറാ 

൧. വില്വാദിലേഫം 

വില്വാത്ഥാഡ്ഥകമംഭസോ ദ്ധകലശേ പക്ത്വാ പദസ്ഥേ രസേ 
സിദ്ധം ജീണ്ണൂഗുളസൃയ ഷോഡശപലം ലൂ്്റ്ികൃതൈഃ സവ്വതഃ 



ഹവ്വഠ ക് സഫാസ്രയോഗം 

കഫ ശെരഘനധാസ്മയജിരകതുടീത്വക്കേസരത്്യൂഷണൈര്- 
ല്പീഡഃ ഛര്ദ്ദിരരോചകാഗ്നിസദനശ്വാസപ്രസേകാപഹഃ 

വില ംടരൂവളത്തി൯വേരു” പലം ൩൨ ഹടിട ങ്ങഴിവെള്ളത്തില് കഷായം: 
വചു രണിടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു അതില് പതിനാവപലം പഴയ ശക്കര ക 
ലക്കി അരിച്ചു, ഘനംമുത്ത്ങാം ധഠ൩൬, ൭: കൌ ത്തമല്ലി. ജീരകം, തൂടീ_.ംഎലത്തരി 
ത്വക്ക് ഇലവര്ങം. കേസ" ടേനറഗപ്പ വും ത്രൂഷണംട ചക്ക്, മുഭക്, തിപ്പലി. 
ഇവ മൂന്ന കഴജ്മുവതം ന ല്പപേോംലെ ചൃഴ്്റിചു ലേഹപാകത്തില് യോജിപ്പിച്ചു സേ 
വിക്കു. ഛര്ദ്ദി, അരുചി, അശഗ്വമംദ്ദ്യം, ശ്വാസം, വായില് കരടി വെള്ളം വരിക. 
ഇവ ശമക്കും. ക്രവളവേര് പച്ചതന്നെ ചേക്കന്നതു ഉത്തമം. 

൨. ക്രശ്ലാണ്ഡകരസായനം (൧) 

ഒ.ശ്ലാണ്ഡകസ്ൃയ ജിണ്ണൂസ ) രസമാഡ്ഥകമാഫഹരേത് 

ഗുഭാഡകന്തു സംസ്ലജ്യ തതഃ പാകായ സംശ്രയേത് 
ക്രശ്ലാണ്ഡകം പുനഃ ഛിന്നം സ്വവിന്നം ശുഷ്ട്രാ്യഭജ്ജിതം 
ലൂ യിത്വാ ച തല്പ്രസ്ഥം സമാവാപ്യ വിചാചയേത് 
ലേഹിഭൂതേ തതസ്ത്റസ്തിന് ുണ്ണ്ണാനിമാനിദാപയേത? 
ഏലാലവംഗമരിചമജാംജീവിശ്വഭേഷജം 
തമാലപത്രം പിപ്പല്യഃ പ്രത്യേകം പലസമ്മിതാന് 
ഘൃതസ്യ കുഡുബം ചാത്ര ശക്കരായാ$ പലാഷ്ഠട്കം 

ഫൃതഭാണ്ഡസ്ഥതം ഖാദേദൃഥാഗ്നിബലമാതുരഃ 
ഹകാദശവിധം രൂപം ക്ഷയമാശ്ത വ്യപോഫതി। 
അസ്പ.൦ദരം രക്തപിത്തം കാസം ശ്വാസമരോചകം 
ഗുദജഞ്ച നിഹന്ത്യാശു രസായനമനുത്തമം. 

] 

കിണ്ണം പഴകിയത്. ക്രശ്ശൃാണ്ഡകം നെയ്ത്തു അങാം ആഡകം.നാലിട: 
ങ്ങഴി ഗു൭.ഗശ്രെ. ഛിനംനുവക്കിയത്ര്. സ്വിന്നംവാടിയത്ു”ം ശുഷ്യ്യാജയു. 
ഭര്ജജ തംടനെയ്യില് വഠ$ മൂപ്പിച്ചതു ം ഏലം- ഏലത്തരി, ലവംഗം--ഇലവര്ങം, 
മരിച ൦.കുരുമദകു്. ത ംധിടതആശാള'. വിശ്വഭേഷം കുക്ക്. തമ്ധലപത്രംട. 
പച്ചിലം പിപ്പച്യഃക്തിപ്പുല യും ചെയതിപ്പുലിയുംം ഇവ പലസമ്മിതം.ഓാരോ 
പലംവീതം: ശക്കരം-പഞ്ച ഡാരം വലൃതഭാ-സ്ധംംചംനെയ്യള്ം ത്ന, 

ത്തമം ന വിദൃത ജതി അന്ുത്തമം (്രാതൂത്തമം) 

പഴയ നെയ്യ്യമ്പഭ.അയു .ട നീരു” ഇടങ്ങഴി ൪. പഴയ ശക്കര പലം നരം 
കലക്ക അരിയ ഭട്പ്പിലാക്ക , കുമ്പളങ്ങം പിഴിഞ്ഞ കൊത്തു അര് ഞ്ഞുവാട്ടി നെ 

ചേത്തു ൨ ഠട്ടി അരച്ചു അതുംശ്രട! ചേത്തു ലേഹപാഠകമായാല് ഏലത്തരി, ഇല 

വര്ങ്ഗം, മുളകു”, ആശം, ചുക്ക , പച്ചില, തിപ്പലി ഇവ ഓരോ പലംവീതം. 
ചൂണ്ണച്ചതരം; ഹട്ടപലം വപഞ്ചസറ'യ്യം നാഴി പശുവിന൯നെയുംചേത്തു പാകമാക്കി 

നെയ പായ്രത്തിത സ്ൃക്ഷിച്ചുവച്ചിരുന്നു ; ദഹനശക്തി ജന സരിച്ചു മാത്രയില് സേ. 
വിക്കം രാഭ്ചയക്ഷ്കാവും ത൦തിനെറ ഉപദ്രവങ്ങളും അസ്പശ്ദരം, രക്തപിത്തം. 

കാസശ്വസേങ്ങം, അരുചി, അര്ശസ്സ് ഇവയും ശമിക്കും. 

൨. ക്രശ്ലാണ്ഡകരസായനം (൨) 

വീതത്വഗസ്ഥിക്രശ്ലാണ്ഡതുലാം സ്വിന്നാം പുനഃ പചേത് 

ഘട്ടയന്൯ സപ്പ്പിഷഃപ്രസ്ഥേ ക്ഷൌദ്രവണ്ണേരേ ച ക്ഷിപേത് 
7 



ലേഫയോഗങ്ങം ൧൮൧൭ 

രകാദപി ഖണ്ഡാശതം കണാത്തണ്ട്്യോരദ്വിപലം ജരക 

ത്രിജാതധാന്യമരിചം പൃ ഥഗദ്ധപലാംശകം 

അവതാരിതശീതേ ച ക്ഷെൌദ്രം ഒദ്യാത്” ഘൃ താദ്ധകം 
ഖജേനോന്മഥഥ്യ ച സ്ഥാപ്യ്യം തന്നിഹന്ത്യപയോജിതം 

കാസഹിധമാജ്വരശ്വാസരക്തപിത്തക്ഷതക്ഷയാ൯ 

ഉര3സന്ധാനജനനം മേധാസ്മൃതിബലപ്രദം 

അശ്ചിഭ്യാം വിഹിതം ഹൃദ്യം ക്രശ്ലാണ്ഡകരസായനം. 

വീതത്വഗസ്ഥികശ്മാണ്ഡതുലാം--നോടും കുരുവും കടഞ്ഞ കുമ്പളങ്ങാക്കഷ 

ണം തലാം ൧. സാന്ന: ടവാട്ടിയത്ു"ം ഘട്ട തന് ഇഭകക്കിച്ചേത്തു”ം സര്പ്പിസു്ട 
നെയ്യ് പ്രസ്ഥം - ഇടങ്ങഴി. കഷദുദ്രവഗ്റ്ം-തേനിനന്െറ നിറം ൭ണ്ഡം൭ക 

ണ്ടംം ശതം--൧൧0൦ കണക്ടത പ്പി. ശുച്യ്രിട ചുക്ക്. പീരകം, ത്രിജാതംടഏലത്ത 

ഇലവര്ങം, പച്ചിലം ധാന്യംട-കെഴത്തമ്വാലയരിം മരിചം കുരുമുളക്. വൃഥഗഭ്ഖാ 
പലാംരകം--അരപ്പലംവീതം. അവതാരിതശീതം വാങ്ങിവച്ചു ആറിയതു'. ക്ഷ 
ദൂരം-ദതന്, റൃതാഭ്ധാം നെയ്യില് പകതി. ഖജം-മത്തു്. ഉന്മഥു -കടഞ്ഞിട്ട്, 

പഴയ നെയ്യ്യമ്പളങ്ങാ തോട്ടം കുരുവും കളഞ്ഞു ചരവയില് തിരുകിയേോം 
ചെവതായി നുവക്കിയോ ൧0൦ പലം വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു ചറ വേറെ വച്ചിട്ട് അതി 
ന്െറ തൊത്തു (കാത്തു) വീണ്ടും പാത്രത്തിചിട്ട ഇടങ്ങഴി പനയ്യുംചേത്തു നല്പപോം 
ലെ ഇളക്കി വാട്ടി തേനിനെ ന രമായി മൂത്താല് എടുത്തു അരച്ചുവയ്ക്ുകം ആദ്യം 
എടുത്തുവച്ച കുമ്പള ങ്ങാനീരില് ൧൧00 പലം കല്ക്കണ്ടുചത്തു ലേഹപാകത്തിലാ 
യാല് അരച്ചുവച്ച കമ്പഭങ്ങായും ത പ്പല', ചുക്ക്, ജീരകം ഇവ രണ്ടുപലം വീതവും 
ഏലം, ഇലവര്ങം, പച്ചില, കൊത്തസ്വറലയരി, കുരുമുളക് ഇവ അരപ്പലം വീ 
തവും പൊടിച്ചതും, വവത്ത നെയ്യ ബാക്കിയുണ്ടായാല് ഭ൦തും ചേത്തു പകേമായാല് 
ഇറക്കിവച്ചു തണുത്തശേഷം ഇരുന്നാഴി തേനുംചേത്തു ഇടക്ക! സ്മക്ഷക്ക. ഇതുസേ 
വിച്ചാല് കാസം, ഇക്കിം, ഭ്വരം, വലിഖ , രക്തപിത്തം, ഉൃക്ഷതം, ക്ഷയം ഇ 
വയെ ശമിപ്പിക്കും. നഞ്ചിനു ബലം വരുത്തും, ധാരനാശക്തിയും ഓമ്മബലവും 

തുണ്ടാക്കും. ഇരുമാത്ിരി മുണ്ടാക്കിയതിഅ ഫലപ്രഭമായ്മിട്ടുതലന്നയാണു അനുഭവം. 
ഏന്നാല് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു നീരു കളയുന്നയിംന വിചികിത്സാഫലമെന്നല്ലതെ പരി 
ഗണിക്കേണ്ടതില്ല. 

ര്. മാണിഭ്ര്ൃഗ്ുളം. 

വിളംഗസാരാമലകാഭയാനാം 
പലം പലം ത്രീണി പലാനി കംഭാതീ 
ഗുളസ്യ ച ദ്വാദശഭാഗമേഷ 
ജിതാത്മനാ ഹന്ത്യുപയുജ്യമാന$ 

കുവുൃശ്ചിത്രശ്വാസകാസോദരാന്രോ_ 
മേഫപ്പീഹഗ്രന്ഥിരുക" ജന്തുഗുന്മാന് 
സിദ്ധം യോഗം പ്രാഹ യക്ഷോ മുമുക്ഷോ. 
ഭിക്ഷോ പ്രാണാന് മാണിഭ്ദ്ര കിലേമം. ് 

വിളംഗസാരംടവിഴംലരിക്കാന്മു'. ആമലകം.,നെല്ലിക്കാത്തോട്ട്”. അഭയക 
കടുക്കാത്തോട് ഇവ ഓരോ പലംവീതം. കുംഭംത്രിദകാല്പക്കൊന്ന പലം ൩. 
ഗുഭ.ം-ശക്കര ദ്വാദശപലംടപത്തണ്ടുപലം. മരുന്നുകഠം പൊടിച്ചു ശീലപ്പയൊടികൌ 
ണ്ടു ശക്കരയും ചേത്ത്ു മുരലിചിട്ടു അതഞ്മേനാഴികയില് കഠയാതെ ഇടിച്ചു പാകമാക്കി 



൧൮൨ ' സഹസ്രയോഗം 

എടുക്ക. ഈ ലേഹം ജിതേന്ദ്രിയനായി ഒരുമാസം സേവിച്ചാല് കുപ്യും, ശ്വിത്രഠു. 
കാസം, ശ്വാസം, മഹോദരം, അശ്സ്സ്റ്, പ്രമേഹം, പ്പീഹം ഗ്രന്ഥി; കൃമിരോഗം 
ഗുന്മം ഇവ ശമിക്കും. മേത്പഠഞ്ഞ രോഗങ്ങറംനികിത്തം ഒരു സന്യാസി മരിക്കാന്: 
തുനിഞ്ഞപ്പേഠം മാണിഭദ്രന് എന്നു പേരുള്ള യക്ഷന് ഈ ഓഷധം അദ്ദേഹത്തിനു. 
മപദേശിച്ചതാകയാല് മാണിഭദ്രം എന്നു പേരുവന്നുകോന്ര. ഇതു ചിലര് അശഗ്നിപമ- 
കമാക്കി തയ്യാഠക്കേന്നതിനു ഗുണഭേദം കാണുന്നതിനാല് ഇഈമാതിരിയാണു” വൃഭ്ധ- 
വൈദ്യന്മാര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുമതു”. 

൫. ശതാവരീഗുളം (൧) 
ശതാവയ്യാസ്ത മൂലാനാമാഡകം സ്വരസം ഭവേത? 
താവദിക്ഷുര.. ഞ്ചൈവ ഘൃതപ്രസ്ഥം പ്രയോജയേത* 

ഭേഷജാന്യാവപേത്തത്ര മധുകോശീരചന്ദനം 
മധൂകപൃഷ്കം ശ്യോനാകം ത്രിജാതം ജീരകം തഥാ 

കസ്തുംബുരൂണി കൃഷ്ണാ ച ധാത്രീകഷ്യഞ്ച പത്മകം 
ഏതാന്യദ്ധപലാന്വേവ ഭത്വാ മുദ്വഗ്നിനാ പചേത്* 

യാവദ്ദവിവിലേപഃ സ്യാത്തദൈനമവതാരയേത" 
പ്രാതരുത്ഥായലേഫ്യോ,/"യംപശ്ചാത ക്ഷിരേണഭോജയേത്* 
സവകൃച്ശ്രേഷ്യ മേഫേഷ്യ രക്തപിത്തേ ഫലീമകേ. 
ശതാവരിക്കിഴ ങ്ങി൯ നീരു ഇടങ്ങഴി ര. ഇക്ഷൂരസം--കരി്പിന്നീരു ഇടങ്ങ 

ഴി ൪. ഘ്ൃതപ്രസ്ഥം.നെയ്യയ് ഇടങ്ങഴ। ൧. ഒരുമിച്ചചേത്തു ലേഹപാകമുക്കി മധു. 
കടേ ഇരട്ടിമധുരം, ഉശീരം--രാമച്ചം ചന്ദനംം മധൂകറുഷ്ണുംഇലിപ്പപ്പവ്. ശ്യോ 
നാകം--3ചാനശപ്പല്ല്ം ത്രി ജോതം--ഏലത്തരി, ഇലവര്ങ്ങം, പച്യില. ജീരകം, 
കസ്പംബുരു തുയൃണലരിം കൃഷ്ണുംതിപ്പലി. ധാത്രി-നെല്ലിക്കാത്തോട്ട്ം കുഷ്ലംടവെ 
കളുക്കൊടം. പത്മകം--പതിമുകം ഇവ അരപ്പചംവീതം നേഴക്ക പചെൊടിച്ചതുചേത്തി 

കൂക്കി ലേഹമാക്കി മന്ദാഗ്നിയില് പാകംചെയ്ക. ചട്ടുകത്തിൽ പഠഠിത്തുടങ്ങു 

മ്വോഠം പാകമാകും. ഇതു പരിചയംകെണ്ടറിഷണംം ഈ ലേഹം രാവിലെ ഉപ: 

യോഗിക്കയും പാല് അനുപഠനമായി സേവിക്കയും ചെയ്താല് എല്ലാമാതിരി മൃതതക. 

കൂ്റങ്ങളു.ം പ്രമേഹം രക്തപിത്തവും കാമിലയും ശമിക്കും. 

൬ ശതാവരിഗുളം (൨) 

ശതാവരീരസപ്രസ്ഥം തന്നിലെട്ടപലം സിതാ 

കലക്കി നാഴിനെയ" വീഴ്ത്തി പക്ത്വാ ദവിപ്പലേപഗേ 

ലുക്കുതിപ്പുലി യഷ്ടപ്യാഹ്വമേലത്തരി ഞെരിത്തൊിലും 

കഷായക്കല് ഭൂമിതാലകന്ദം താർതാവല്വേരപി 

പാഠാ വിദാരി നന്നാറി പാലുവളളിക്കിഴങ്ങുകഠം 

കിഴുകാനെല്പിത൯വേരും മുമ്മൃന്നാക കഴഞ്ചിവ 

4 പൊടിച്ചുതന്നിലിട്ടിട്ടു സിതാമപി പലദ്വയം 

നാഴിക്ര്ുവയുമായ'” ക്ഷിഏ 0 വാങ്ങിനുന്നായിളക്കിയാല് 

പിന്നെ മുദ'ഭാജനേ ചേത്ര്ത ലേഫം പ്രാതരിദം ലിഫേത് 

സവമൃര്ച്ഛുാസു മേഹേഷു രക്തപിത്തേ ഫല് 'മകേ 



[6] ൽ 

ചേഫഹയോഗമശാറം ൧൮൩. 

കാമിലായാഞ്ച നന്നേററം വയററില്കത്തിനും തഥാ 

ശതാവരിഗുളം നാമഴനാ സ്വസ്ധാവേഷു പൂജിതം 

ഇട ്ങഴി ശതാവരിക്കിഴ ങിന് നീരില് ഏടടപലം പഞ്ച സാരചേത്തു നാഴിനെ 

യ്ംവീഴ്ത്തി തീയെരിച്ചു പാകമകേമ്പോഠം കുക്ക്, തിപ്പലി, യഷ്ക )0 ഹ ൦5 ഏരട്ടിമ 

ധുരം. ഏലത്തരി, ഞെരിഞ്ഞില്, കഷായക്ക ല് .കാവിമന്ണു്. (അമഞ്ജനക്കല്ലെന്നു 
ചിലക്ക പക്ഷമുണ്ട്.) ഭൂമിതാലകന്ദംടനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു. താര്താവർല് വരു”, 

പഠഠടപാടക്കിഴങ്ങു. വിദംരി പാ ല്മുതക്കിന്കിഴങ്ങു”. ന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു”. പാല് 
വള്ളിക്കിഴങ്ങു, കീഴാനെല്ലിവേൾ ഇവ ൩ കഴഞ്ചുവീതം. ഇതില് പച്ചുമരുന്നകഠം 
അരച്ചുന്നക്കി പെടിച്ചു ചേക്കകം പച്ചഷ്ണ്കനച്ചു ചേത്താല് ലേഹം പൂത്തുപോകുംം 
മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നുകളടെ പൊടിയും ൨. പലം പഞ്ചസാരയും നാഴ। ക്രവന്തുവം വി 

തഠി ഇള.ക്കി! പാകമായല് വാങ്ങി മണ് പത്രത്തില് സൂക്ഷി മ, രാവിലെ സേവിക്ക 
മദമൂര്ച്ഛകഠം പ്രമേഹം രക്തപ ത്തം കാമില വയറവവേദന രക്തസ്രവം അസ്ഥി 
സ്രാവം മുതലായവ ശമിക്കും. 

൭, ശതാവരിഗുളം (൩) 

ഗുളാഡ്ഥകേന സംസ്തജ്യ ശതാവയ്യാരസാഡ്ഥകം 
ഘൃതപ്രസ്ഥം സമവാപ്പ്യ ശ നൈര്മൃദ്വഗ്നിനാ പചേത് 
വിശ്വൈലാമുസലീപാഠാശ്വദംഷ്ടാശാരിബാദ്വയൈഃ 
വസ്വത്ധടാ വിദാരിഭിര്മാഗധിമധുകാട്രിജ്ഃ 

അക്ഷാംശൈശ്ചൃണ്ണ്ണിതൈസ്സമ്ൃഗ" ലേഫേ സിദ്ദോ വതാരിതേ 
കഡുബബഞ്ച തുഗാക്ഷീയ്യാശ്ലുക്കരായാശ്ചതുഷ്ണലം 
തല്ലേഹം സ്വനുഗുഘ്്ന൬ സഛഏരാത്രം നിധാപയേത് 
പ്രലിഘ്യാത് പ്രാതരുത്ഥായ യഥാഗാബലമാതുരഃ 
വിംശതിം മൃതകൃഷ്ണൂ റാണാം പ്രമേഹാണാഞ്ച വിംശതിം 
വാതപിത്തമസ്തപിത്തം മൂഡ്ധവാതം ഫഹലീമകം 
ക്ഷതം ക്ഷയം പാദദാഹം കാമിലാമുദ്ധതാമപി 
യോനിദോഷം രജോദോഷമസ്ഥി സ്രാവമസ്തഗ'ദരം 
വാതപിത്തകൃതാന് രോഗാ൯ അന്ധ്യാനപി ച നാശയേത? 
ശതാവരിഗുളാഖ്യന്തു രസായനമനുത്തമം, 
ഗുഭഡകം.ശക്കര പലം സയുര. ശയാവയ്യാരസാഡ കംടശ താവരിക്കിഴ്ങി ൯ നീരു ഇൂടങ്ങഴ।! ൪, ഘൃതപ്പസ്ഥാട നെയ്യ് ഇടങ്ങഴി ൧. ഇവ ഒരുമിച്ചുചേത്തു മന്മാഗ്നിയില് പംകമാക്കി ലേഹപാകമായാല് വിശ്വം മുക്കു ഏലം.-ഏലത്തരി. 

മുസലിം നലപ്പനക്കിഴങ്ങു”. പഠഠാട പടേക്കിഴത്ങു്. ശ്വദംഷ്ട ഞെരിഞ്ഞില്. ശാരി 
ബാദ്വയംനവനിണ്ടിക്കിഴങ്ങും പതേവമളിക്കിഴ ങ്ങും വസുംം-താര്താവല് വേരു” അമ ത്ധടാടകിഴാനെല്ലിവേരു”. വിദംരി_,പാത മുതക്കി൯കിഴങ്ങു”. മാഗധിതിപ്പലി മധുഷംടംഇരടിമധുരം. അദ്രിടം_കന്മദം. ഇവ ൩ കഴഞ്മയവീതം നേക്കെപ്പൊടി ച്ചതും നാഴി ക്രവതൃ൮ം നാല്യപലം പഞ്ച സരരയും ചേത്തിളക്കി പാകമാക്കി ഇഠക്കി ഒരു പാതൃത്തിലാക്കി അടച്ചു കെട്ടി ഏഴുദിവസം നെച്ചില് കുഴി ച്ൂവയ്കു. . അനന്തരം ക്േടുത്തു രാവിലെ അഗ്നിബലം അനുസരിച്ചു മാത്രയില് സേവിക്ക. ഇരുപതുപ്ര കാരമുദമു മൂതൃകൃല്ലൂ റങ്ങളു.ം ഗുരുപതുവിധമുമ്ള പ്രമമേഹങ്ങളു,ം വാതരോഗവും പി തതവും രക്തപിത്തവും മുരഃക്ഷതവും ക്ഷയമരംഗവും പാദദാഹവും വഭ്ധിച്ച കാമി 



൧വ്ൃത് സഹസ്രയോഗം 

ലയും യോനിരോഗ്അള്ു.ം ത്ൃതത്തവദോഷങ്ങളു.ം അസ്ഥിസ്റരംവവും രക്ചതസ്രഠവവും 
മറവക്ള, അനേകരരാഗങ്ങളം ഗമിക്കും. 

൮. എള്ളൂംതിപ്പല്യാദിലേഫം. 
എള്ളുംരിപ്പലിയും പലംപലമുഭേ വെവ്വേറെ ലന്തപ്പഴം 
ലോഹം മുപ്പുലമാകെനാല്ലലമിദം ശുണ്ണീ തഥാ മാക്ഷികം 

' യുശംകൊഠംക പലസ്ൃ പന്തിരുപലം ഖണ്ഡം മധുദാവിതം 
പ്രാരഭക്ഷിര മാശ്ര ഫന്ത്! ഗുദജപ്പീഹാടിപാണ്ഡ്വാമയാ൯. 

ഫളള്ല , ലന്തപ്പഴം ഇവ പലം ൧ വീതം അറയ്ക്കകണം. തിപ്പലി പലം ൧൧൦ 
കൃക്കു പലം ര്. ഇവ നേക്കെ പൊടിച്ചുവയ്കു. ഇതയ്ുഭധ്യം പലം ൩.൨൪ പലം 
കല്ലപ്ല്ടു' ൩ ഇടങ്ങഴി ,വമ്ളത്തിലിട്ടു അടുപ്പില് വച്ചു ഇഭ.ക്കി പംകമാകമ്പോം 
താതവിത മേല്പറഞ്ഞവ യഥപേകേം യോജിപ്പിച്ചു ലേഹമാക്കി വാങ്ങി ആറിയാല് 
നാഴി തേനും ചേത്തിള.ക്കി എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു രാവിലെ സേവിക്ക അര *, പ്പി 
ഹോദരം, പാണ്ഡു തോം മുതലായവ ശമിക്കും. ഇതിംന്റ അള ധിനും വിധാനു 
ത്തിനും കല്പിക്കുന്ന ഭേദങ്ങഥം വിസ്തൂരഭയ ത്തറല് ഇവിടെ ചേക്കുന്നില്ല. 

൯. ചിഞ്ചാദിലേഹം 

പ്രകഞ്ചോ ജിണ്ണൂച ഞ്ചായാഃ പഞ്ചജീണ്ണഗുളസ്യ ച 
ദശലോഫസ്യ കിട്ട ഡൃ ദ്വൌ ദ്വൌ വില്വവിളംഗയോഃ 
ചിഗനാഷണത്ത്യൂഷണാനാം ശ്രേഷ്ടാ ജിരകയുശയോഃ 

ത്രിജാതയഷ്ടീരാസ്റ്റാനാം ജാതിഫലദളസ്വയ ച 
ഏതേഷാം പ്ല ഥഗദ്ധാദ്രം യോജയേന്മതിമാന് ഭിഷക് 
ഏതത്” ചിഞ്ചാദികം നാമ ലേഫം മാക്ഷികസേവിതം 
തക്രേണ വാ രുചികരം ദിചന: പാണ്ഡുനാശനം 
ത്വഗാദിഷു ച പീതത്വം ദാഹത്ൃഷ്ക്തോ്ട് കാമിലാഃ 
അമു ൭൦ ശ്വാസവൈഗസ്ധ്യം ഘോരാനമന്യാംശ്ച വായുജാന് 
ദശഠാത്രാദതിക്രാന്തം ജ_“രഞ്ചാത്ര നിവത്തയേത്. 

ജീണ്ണുചിഞ്ചും-ഇതിന പഴയ കുടമ്പൂഭിയെന്നു ഭാഷ. ഇതു തെക്കന്ദി ക്കുകളില് 

പിണമ്മുഭി എന്നു പറയുന്ന സാധനമാണ്. മീണ്ണഗുടംട പഴയശക്കര. ലോഹം 

ഉരുക്കഭസ്തം, കിട്ടം-മണ്ഡൃര(്രുരാണകിട്ടുഭസ്കും വില്വം -ക്രവളംവരു. വിഡംഗംേ: 

വിഴാലരി. ചീധനാഷണംടവാല് മുദകു്: തരൂഷണം ചുക്ക് മുളക് തിപ്പലി, ത്രേഷ്ടംം 

യ്രിഫചത്തോട്ട', യീരകയുഗ് മം മീരകവു - കനിംചീരകവും. ത്രി ഠതം..ഏലം ഇല 

വര്ങം പച്ചിലം യഷ്കടഇുരട്ടിമധുരം. രാസ്റ്റടചിരത്തം യാതീഫലം-താതിക്കാ. 38.൦. 

ജാതി പയ്ര'ം മാക്ഷികം തേന്. തക്രം-മോതു. പ്രകുഞ്ചം പലം. % 

പഴക'യ പിനംപുളി അഞ്ചുപലം കഷഠയംവച്ചു” രസമെടുത്തു അതില് പത്തു 

പചം പഴയശക്രെ കലക്കി ലേഹപാകമാനറല് ക്രവഭളവേരു“, വിഴലേരിക്കാമ്മപു”, 

വാല് മുളക്, തരികട്ടകു", ത്രിഫലര്ത്തോടു”, ജീരകം, കരിംനീരകം, ഏലം, ഇലവര്ങം 

പച്ചില, ഏരട്ടിമധുരം, ചിഠറരത്ത, ജാതിക്ക, പത്തിരി ഇവ അരപ്പലംവീതം 

നേ്ടെപ്പ്യൊട്ച്ചതു ചേത്തിളക്കി ദലഹമാക്കി സൂക്ഷിക്ക. ഈ ലേഹം തേനില് 

കുഴച്ചേം മോരിത് കലക്കിയോ സേവിക്ക. രുചിയും അഗ്നിദീച്തിയും മുണ്ടാകും. പം 

്ധുനേഠഗവും, സന്തറപം, തണ്ണ്ിര്ളാഹം, കറമില, പുഭിച്ചുതേട്ടല് , ശ്വസദുശ്ശന്ധം, 

അശസ്ു ഇവയും ശമിക്കും. പഴകിയ ജ്വരത്തിനും നന്നും 4“ജാരാഗ്നിമതിക്രാന്തം” 

എന്നം പാഠാന്തരംം 

പര 



ഉ | 

1 

ലേഹയോഗതാഠം ൧൮൭൫ 

൧൧0. അശ്വഗന്ധാദിലേഘം. 

അശ്വഗന്ധം തിലം മാഷം ഗുളം മാഗധിസഘ്്പിഷാ 
അദ്രാമാസപ്രയോഗേണ കഞ്ജരേണ സമം ബലം. 

അശ്വഗന്ധം അമുക്കരം. തിലം--ഫഎങ്ള്. മാഷം.ഉഴുന്ന്ം ഗുളം:-ശക്കര, മഠ 

ാധിംതിപ്പലി. 

ശക്ര പാവുകാച്ചി അതില് മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നകറം പൊടിച്ചും ഏമള് അര 

ചുംചേത്തു” ഒഴചിതൃംപോലെ നെയ്യുംചേത്തു ചേഹമാക്കി സേവിക്ക. ൧൪ ദിവസം 

സേവിച്ചംല്. ഗഠത്തിനെത്തേ ബലമുണ്ടാകുമെന്നു ഫലത്രരയി. പലക്കും ശാസ്്ര്രാത്ഥം 

ഗ്രഹിക്ക ന്നകായ്യത്തില് തെറവ പററ വണ്ടു". ഏല്ലം ശാസ്രൂുങ്ങളിലുമെന്നപോലെ 

വൈദ്യത്തിലും അത്ഥവാദം സ്വീകരിക്കുമാവണ്ടു . ശിവനാമം ഒരിക്കല് ത ചൃരിച്ചാല് 

തന്നെ സകലപാചങ്ങളം ശമിക്കും എന്നു പറഞ്ഞാല് തയു” ഒരിക്കലേ 2൨ 

ക്കാവു ഏന്നും പിന്നീട്ട" മപിക്കേണ്ട തആആശ്ൃമില്ലെന്നുമലല ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു”. 
ശിവനാമം ഏററവും പാപഹരമാണു്. അതു് ജപിക്കേണ്ടതാംണന്നേ വിവ 
ക്ഷിതമള്മു. അതുപോലെ ഒരഷധഫലതശ്രുതിയ ലെയും അത്ഥവദേം സമരസ 
പ്പെടുത്തി ഗ്രഹിക്കാതെ അവിശ്വസിക്കാനും വാഭപ്രതിവാഭത്തിനും പുറപ്പെടന്നതു് 
ഒചിത്യമല്ല. 

൧൧. ഇക്ഷുരാദിലേഫം. 
ഭ് 

ഇക്ഷുരഗോക്ഷുരമക്കടിബിജം മുസലിശതാവരിമാഷതിലഞ്ച . 
ഗോഷഘ്തശക്കരമധുസംയുക്തം നാരിജനഗ ജകേസരിയോഗം. 
ഇക്ഷുരം--വയത് ചളളിഅരി. ഗേക്ഷുരം ഞെരിഞ്ഞില് . മക്ടിബീയം.-.നാ- 

യ്ക്തരുണയരി. മുസലിടനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു”. മാഷംട൭ഴുന്ന്. തിലം -ഹള്ള്ം ഗോഘു 
തംടപശുവിന്നെയ്യ്. ശക്രെചപഞ്ചസരര. മധുട തേന്. 

ശതാവരിക്കിഴങ്ങി൯നീരിത പഞ്ചസാരരചത്തു ലേഹപാകമായാല് മേല്പ 
ഞ്ഞവ പൊടിച്ചും എള്ളരചും ചത്തു ലേചാമാക്കി നെയ്യും യോജിപ്പിച്ച്” ആഴി: 
യാല് തേനും ചേത്തിളക്കി സേവിക്ക, ശുക്ടവൃ ഭധിയുണ്ടാകും. ധാതുപോഷണവു 
മാകുന്നു 

൧൨. മധുസ്നുഹിരസായനം. 

ദ്വികണ്ഡലിഫലത്രയം കടത്രയം ത്രിജാതകം 

യവാനി സൈന്ധവാന്വിതം വിളംഗസാരരാസ്ത്റകം 

സഭാര് ങ്ഗിചവ്ൃഗ്രന്ഥികം ച ധാന്ൃയുശ്മജീിഠകം 
സമാംഡികഷ്ടചിത്രകം ച ശാരിബാവരാഹികം 

അശ്വഗന്ധസംയുതം പൃഥ റ ന യുതം പൃഥക് ഖ കര്ഷചുഴ്ണ്റിതം 
മധൂസ നഹ । ത തത്സമം സശക്കരം സമാംശകം 

സഗോഘ്തം സമാക്ഷികം സുപക്വകം രസായനം 
പ്രഭാതകാലസേവിതം സുദിപനം രുചിപ്രദം 
വാതപിത്തരൂക്ഷജഞ്ച ദ്രേഷ്ടകം ക്ഷയഘ്യുകം 
പ്രമേഹഹാരി ഗ്രന്മശ്ൂലകണ്ഠരം നൃണാം പരം 

ി 

സവധാതൂവദ്ധനം ബലപ്പദം സുഖപ്രദം 

പൂജ്യപാദഭാഷിതം മധുസ്നുഹിരസായനം. 



൧൮൬ സഹസ്രയോഗം 

ദ്വികണ്ഡലി ടചിററമൃതും തമിയാമവേരും. ഫലത്രയംനെജ്ളിക്കാത്തേടടം. താന്നിക്കാത്തോടും കഴുക്കാത്തോട്ടം. കടുതൂരയം.. ചുക്കു മുഭക തിപ്പലി, ധ്രിജാതകം ഏലം, ഇലവര്ങം, പച്ചില. യവാദിം-ജീരകം,. സൈന്ധവംടധത്തുപ്. വിളംഗ 
ലു ൨൪ സാരംടവിഴാലരിക്കാന്മു . രാസ്ത്റാ--ചിഠഠരത്ത. ഭാര്ങി_.ചെവതേക്കിനവേയ്. ചവൃയം. ജ കാടമുഭകിന്വേരു', ഗ്രാ്ഥികംടകാട്ടതിപ്പലിവേരു . ധാനം കെ ത്തമ്പാലയരിം യുഗ മജീരകം പെരും ജീരകവും കരിംജീരകവും., മാംസികമാഞ്ചി. ' ക്ഡ്യുംവെള്ള ക്കൊട്ടം. ചിത്രകം കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു. ശാരിബനവറീണ്ടിക്കിഴങ്ങ്. വരാഹി 

സ നുഹിടചിനപ്പാവു . ഇവയെല്ലാം ക്രടുന്നേടത്തോളം (ത്തരേമുക്കാല് പലം) പഞ്ച. സാര ചീനപ്പംവിനുസമം. 
പഞ്ചസാര പാവുകാച്ചി ചേഹ പംകമായാല് മേല് പാഞ്ഞവയി അരച്ചൂണ ക്കേണ്ടവ അരച്ചൂണക്കിയും മറവള്ളവ മുണക്കിയും പൊടിച്ചതു യോജിപ്പിച്ചു പത്തു വി൯നെയും (ഒയചിത്യംപേലൈ, ആറിയാല് തേനുംചേത്തു രസായനമാക്കി സൂ ക്ഷിക്കും അഗ്നിപംകമല്ലാരെ ചേത്തുത മര്ദ്ദിച്ചുമാഷാം, ഇതു” രാവില സേധി വാല് രുചിയും അഗ്നിദീച്ചിയും ഉണ്ടാക്കും, വാതരേറഗങ്ങഴം, പിത്തം, കഫം ഇവ 

യേഡ്യും ക്ഷയത്തേയും പ്വമേഹത്തെയും ഗുദ്മത്തെയും ശ്രുലയെയും കണ്ണാദരാഗത്തെ യും ശമിപ്പിക്കും. ധംതുവൃഭ്ധിയെ ഉണ്ടൊക്കും. ബലവും സുഖവും മൃബാക്കുംം മധു സനഹിരസായനമെന്നു പേര്. ജഇുമില് ഇശങ്കി൯വേരു മുതലംയറയുടെ കഷാ യംചേത്തും കദളീരസായനമെന്നചേരില് അല്പും മരുന്ന വൃത്യാസത്തോട്ടക്രടിയും 
44കാട്ടിലെത്തിപ്പലി മൂലവും മോഘവും കാട്ടുമുഭക (നെറ "വേരും നിലപ്പന ഇത്യാദി. 
യായി കുറേ വൃത്യാസത്തോട്ടകൂടിയും പലവിധം മധുസ്നഹീരസ്ഥയനങ്ങഴം 
മുണ്ട്, ച 

൧൩. പുളിംകഴമ്പ്യം. (൧) 

ചൃക്കുംതിപ്പുലിയും പുരാണമുളകം കായം കരിംജീരകം 
സിദ്ധാത്ഥം കൊടുവേലി കാട്ടമുളകും ദീപ്യം തഥാ ജീരകം 
കാട്ടില്തിപ്പലിയും സുലുണ്ണിതമിഭം നേത്തുപ്പുനീരല്തരാം 
ചിററുള്ളിപതിനാവകൊറംകിതുപലം സേന്ുപ്പു വില്വം തഥാ 
ക്രക്കി൯നിര്പുളിയോടുമോരൊടടസമം മുന്നാഴവയും നാഴിയും 
മുന്നംചൊന്നവയും കലക്കിയതിനെ പാത്രേ പുനഃ പാചയേത? 
ദവിലേപനതാം ഗതം പുലരിയേ കഷപ്രമാണം ലിഫേത' 
ഗുന്മാനഷ്ടവിധാന് നിഫന്തി സകലാന് ശ്രുലാന്ത്രപാണ്ഡ്വാമയാന് 

കുഷ്ടം തിപ്പലി, പഴയ കുരുമുഖക്. കായം, കരിംജിരകംം, സിദ്ധാത്ഥം--ക 
ടക്, കെട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു , കാട്ടമുളകി൯ വരു”, ദീപ്യം അയമമാദകം, ജീരകം 
കാട്ടതിപ്പലിവേരു” ഇവ ചൂണ്ണുമാക്കുക. ക്രക്കിന്നീരു-കക്ക യ!ലനീരു ഒരിടങ്ങഴി 
(ഇതു ചീവക്കിഴങ്ങുചെടിയുടെ ഇല ഏന്നു സ്വികരിച്ചുവരുന്നുതു ശരിയല്ല, ഞവര 
ഇല ഏന്നു പേരുമളൂതും, ചീവയോടു ആകൃതി സമ മു തരമായ പനികൂള ക്ഷയുടെ. 
നീരു ചേത്തു വരുന്നുണ്ടു , ചീവക്കിഴത്ങിനു കഞ്ഞി മുള ക്രായെന്നും വടക്കന്നട്ടേക. 
ളില് പായായണ്ടു്) ഇത്തുപ്വ അരപ്പലം, വെമുളുത്തില് കലക്കി ചിറവമളിട വെള്ള 
ഒളി (ചുവന്നു ളിതനെയെന്നും അടദിപ്പായമുണ്ടു ) പുഴ ങ്ങി അരച്ചതും, പിണംവുളി 
കഷദായംവച്ചു എടുത്തതും അരച്ചും ചിലര് യോരിപ്പര്ച്ുവരുമറവന്ടു ) മേരു ഇട. 
ഞ്അഴി ൧. ഫുവ ദരുമിച്ചുചേന്തു മേല്പാഞ്ഞ ചൊടികളു.ം യോജിപ്പിച്ചു ചട്ടുക 
ത്തില് പാവന്ന പാഷത്തില് എഴുത്തു സൂഷിച്ചു രാവില സേഖിക്കം ഒരുമരം ൩ 

' കഴായ്ു മാത്രം എല്ലാമാതിരി ഗുന്മങ്ങളു.ം ശ്രുലയും ആന്തരവൃദ്ധിയും പാണ്ഡുരോഗവും. 
ശമിക്കുംം 

ളി 



ക; 

ലേഹയോഗങമത്ങറം ൧൮൭: 

൧൪. പുളിംകഴമ്പു” (൨) [വ്യ്യോഷാദി] 

 വ്വ്യോഷവും ജീരകം കായമഗ്നിയും ക ടരിപ്പലി 

കൃഷ്ണൂജീരകമിന്തുപ്പുമയമോദകമെന്നിവ 

മുമ്മൃന്നീതു കഴഞ്ചാക്കിപ്പ്യൊടിചെയ്തുതു വയ്ക്ലഛണം 

ഉള്ളി മൂന്നുപലംനന്നായ് പുഴുങ്ങ ട്ട.൭രയ്ത്ു,ണം 

സൈന്ധവം രണ്ടുപലവും പൊടിചെയ്യുതു കാടിയും. 

ക്രക്കതന്നിലത൯നിരുമൊരിടകംഴിക്രട്ടുക 

പുളിന്തൊണ്ടതു നാനാഴി വെന്തനിരുമെടുക്കണം 

പൊടിയൊക്കെയുമൊന്നാക്കിട്ടതിലങ്ങുകലക്കണം 

അരച്ചു ഉള്ളിക്രട്ടിട്ട ആവ നക്കൊടടസ്ു നാഴിയും 

ക്രട്ടിക്കെ ഒ്ദു ചവക്കിട്ടമണ്കലത്തിലുവേവൊളം 

ഇളക്കിടുകയും വേണം പാകം കണ്ടതു വാങ്ങുക 
അത്ത്വക്കായയൊടൊപ്പ്്ച്ചു പ്രാതഃ സേവിച്ചുകൊള്ളുക. 

ഗുന്മമൊക്കെറ്ശുമിച്ചി;ം ആന്ത്രശൂലകളും തഥാ 
മുതുക്കുടച്ചില് മാറിടും നാമം പുളികുഴമ്പിതു. 

വ്യേഷം. മുക്ക്, മുടക്, തിപ്പലി. അഗ്നികൊട്ട ദവലിക്കിഴങ്ങു”, ജീരകം, 
കായം, കാട്ടുതിപ്പലിവേര്, കരിംജീരകം, ഇന്തുപ്പ്, അയമോദകം ഇവ ചൂള്സ്നുമാക്കി' 
യോജിപ്പി ക്ക. ശേഷം സ്തറുഷ്ം 

൧൫ അഗസ്ത രസായനം 

ദശമൂലം സ്വയംഗുഫ്മാം ശംഖപൃഷ്ണ്ിം ഷഡ്ധീം ബലാം 
ഫസ്ത്റിപിപ്പല്യപാമാര്ഗ്ഗപിപ്പലീമുലചിത്രകാ൯ 

ഭാ൪ങ്ഗീം പൃഷ്ഠ, മൂട ഞ്ച ദ്വിപലാംശാന് യവാഡകം 
ഫരിതകീശതഞ്ചൈകം ജലപഞ്ചാഡ്ഥകേ പചേത? 
യവസ്വേദേ കഷായം തം പൃതം തച്ചാഭയാ ശതം 
പച്േവേത ശഗുളതുലാം ദത്വാ കഡുബഞ്ച പ്ലഥഗ് ഘൃതാത” 
തൈലാത്സൃപിപ്പ്ലീചുട്ണ്റ്റാത് സിഭ്മോ ശിതേ ച മാക്ഷികാത് 
ലേഹാദ്ദേവ ചാഭയേ നിത്യമതഃ ഖാദ്ദേദ്ൂസായനാത" 
 തദ്വചീപലിതം ഫസ്യാദ്വ്റ്റായു ൪ബലവദ്ധാനം 
പഞ്ചകാസാന് ക്ഷയം ശ്വാസം സഹഫിദ്ധാമം വിഷമജ്വരം 
ഗുന്മമേഫഗ്രഫണ്യര്ശോഹ്ൃദദ്രാഗാരുചിപീനസാന് 
അഗസ്ത വിഹിതം ധന്ൃമിദം ശ്രേഡ്യം രസായനം. 

ദശമൂലം സ യംഗുപ്പടനായ്മരുണവേരു”, ശംഖപ്യയ്്ിടടശംഖ,വൃഷ്യൂദവരു”. ഷഡീം-കച്ചേലേം. ബല--കുവന്തോടിവേരു'. ഹസ്തിപിപ്പലിട രത്തിത്തിപ്പലി. ആ ര്ഗ്ഗംചെറിയ കട ലാടിവേത്മ്. പിപ്പലീമൂപം.കാടതിപ്പുലിവേരു”. ചിത്രകം. കെട്ടേവേലിക്കിഴങ്ങു്* ഭഠാര്ങ!ം_.ചെവതേക്കി൯ വേരു”. വുസ്ലരമമൂലം :വൃുഷ്ടയരമൂലത്തിന്ല്. 



൧൮൮ സഫസ്രയോഗം 

വേരു” ഇവ ൨ പലംവീതംം നവാഡുകംയവം ഇടങ്ങഴി ൪. (൬൪ പലം) ഹരീ 
രുഷിശ നം-കടുക്കാ എണ്ണണം ൧00. ഇവ ഫല്പാംകൂടി വഞ്ചാഡു ടം ൨0 ഇട അഴി വെടളുത്തില് കഷായംവച്ചു യവം വേന്തു തുടങ്ങുമ്വോഠം വാങ്ങി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു 
കടുക്കാ ൧൨൦.൦ അതിലിട ഗുര്. തുലാംടദരുതുലാം ശക്കര അതില് കലക്കി പശുവിന് 
നെയും നല്ലെണ്ണയും തിപ്പലിപ്പെപടിയും നാഴിവീതം യഥാകാലം അത'ല് യോജി പ്പി ലേഹമാക്കി ആഠിയശേഷം നാഴിത്തേനും യോരിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിക്ക. അതില് നിന്നം ദിവസംതോവം ൨ കഴ്ക്കയും കുറെ ലേഹവും എടുത്തു സേവിച്ചുകൊംകം 
നിറം തെളിയും. ബലവും ആയുസ്സും എറകയും ചെയ്യം എല്ലാമാതിര കാസങ്ങളു.ം 
ശപാസവും ക്ഷയരോഗവും ഇക്കിളം വിഷമജ്വരവും, ഗുന്മഃ; പ്രമേഹം, ഗ്രഹണി, 
അശ _“, ഫ്ലദ്രംഗംം അരുചി, പീനസം ഇവയും ശമിക്കും. വാദ്ധാകൃത്താലുള്ള 
കൃളിവും നരയും ശമിക്കും, 

ഒദുഷധ പാകത്തില് പലത്തിനു ഇടങ്ങഴിയോ ഇരുനാഴിവീതമോ വെള്ളം ചെ 
ക്രാലതയും, നറലിലെന്നെങ്കിലും വഠറഠിക്കാ പതയും കുറികോല്കണ്ടു ചേത്തു പല മരു 
ന്മകളു.ം ചേത്തു പകംചെയ്യുന.തിനു വിധിച്ചിട്ടുണ്ടുംം ' എന്നാല് ചില വൈദ്യന്മാര് 
ത്ത വിധിയുടെ അത്ഥം ആലോചിക്കാതെ പലത്തിന സാധാരണ അഭ.വിന്പ്ര 
കരം വെമ്മംചേത്തു പാകംപ്പടുത്തിവരികയും ചെയ്യുന്നും ഗുല്ഗുലൃതിക്തകം, സുക 
മാം മു ലായവയ്ക്തു മഷധത്തിം൯ഠ അളവു് ക്രടുതലും സ്റ്റേഹഭാഗം കുറവുമാക 
യാല് ഥെയ്യ്യ സുകുമാരത്തിനു ആവനനക്കെള്്റുയും ഇരട്ട! ചേത്തുണ്ടാക്കുന്ന വ്യാപരി 
കജറയ വൈദ്യശാലക്കാരുമു ടം എന്നാല് തെക്കന്നാടുകളില് വേണ്ടും 0 
ശാസ്ത്ര്ാഭ്യാസമേം പനേമ്പയ്യുമോ ലഭിക്ക ൦തെ കോഴിമുട്ട ഉടയ്ക്കാന് കുരന്തടി എടുക്കു 
മ്വോംല ഏതു രോഗത്ത നും വലിയ യോഗമെടുത്തു ഫലിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്ൃദായക്കാക്ട 
ഇയിംണ്ഠ ഗുരും.ഘുത്വം അറിയാന് കഴ യാത്തതില് അത്തൂതമല്ല. സാമോനൃവിധി 
അറിയാത്ത തആചയ്യയന്മാരല്ു ചില യോഗങ്ങറാക്കു പ്രതേക കണക്കില് ഒരഷധവും 
വിധാനങ്ങളു.ം യോജി പ്പിച്ചിട്ടദമതു് പഠറയുന്നവിധമുള്ള ദ്രവത്തില് കഷായംവല്ലെ 
ത്താല് എഴ ത്തഠമ൭.ംസറരറംശം മരുന്നകളില് നിന്നം ലഭിക്കുമോ, ത്ത അംശം മാ 

ത്രമെ പ്ര സൃതയോഗത്തിനാവശ്യമുള്ള ഒ ഷധോപയുക്തമായ ഗുണഭാഗശേഷം 
കഷാനത്തീ യ നിന്നെട്ക്ക ന കിട്ടഭാഗത്തിനില്ലെന്നു വാഭമില്ല ആമതിരി നഷ്ട 
വിചാരമുമളുവര് അതു വീണ്ടും കഷായംവച്ചെടത്തു തല് ഗുണാനുസംരമയേ ഏതെങ്കി 
ലും പാനകങ്ങഥംക്കേം ലേഹങ്ങാംമക്കാ എണ്ണുകഠംക്കേം യോജിപ്പിച്ചു ലാഭം ദീക്ഷി 
ക്അന്നതും ആശ്വാസമായിരിക്കും. ബഅഗസ്തൃരസായനത്തിന്െറ കഷായത്തിനും 
ഈമാതിരി സമാധാനപ്പെടുന്നതാണു” യഥാത്ഥവൈദ്യധമ്മംം 

൧൬. ദന്തിഫരിതകി 

ദ്രോണ്യ/"ംഭസാം പചേട്ടന്ത്യാഃ പലാംനാം പഞ്ചവിംശതിഃ 
ചിത്രകസ്യ ത ഥാപത്ഡഥ്യാസ്താവതിസ്തദ്ദസേ സ്തൃതേ 

ദ്വിപ്രസ്ഥേ സാഭയേ പൃതേ ക്ഷിപേദ്ദന്തിസ്മം ഗുളം 
തൈലാന്൯ പലാനി ചത്വാരി ത്്വൃതായാശ്ച ചുണ്ണ്ണുതഃ 

കണാതകര്ഷര തഥാ ശ്ുണ്ണപ്യാ3 സിദ്ധോ ലേഹഫേ തൂ ശിതളേ 

മധുതൈലസമം ഒദ്യംപ്തൂജ്ജാതം. ചതുത്വകം 

തനോഹഫരിതകിമേകാം സാവലേഹാം പ്രദാപയേത് 
സുഖം വിദിച്യതേ സ്റ്റിശ്ധോ ദോഷപ്രസ്ഥമനാമയഃ 

ഗുന്മന്തൃദ്രോഗടന്നാമശോഫാനാഫഹഗരോദരം 
കുഷ്യോത"ക്ലേശാരുചപ്ലിഫഗ്രഫണീവിഷമജ്വരാന് 

ടയ 



ലേഫയോഗശ്ഥഠം ൧൮൯ ഹ 

ന്തി ദന്തീഹരീതക്യഃ പാണ്ഡുതാഞ്ച സകാമിലാം 
ദന്തി-നാഗദന്തിവേര്, ചിത്രകംടകട്ടാവലി ക്കിഴങ്ങ്. പത്ഥ്യ- മുഴ വ൯ക 

ടക്ക. ഇവ ൨൫ പലംവീതംം ദ്രേഠണ  പതിനാഠിടങ്ങഴി റെമടത്തിത് കഷ്റയം 

വച്ചു രണ്ടിട ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരി ല്ല ക.ടക്കാ വേറ എടുത്തു കഷാായത്തലിട്ടു 

൨൭൫ പലം ശക്മരചേത്തു തീയെരിച്ചു ലേഫഹപഠകമായ് ത് നാഴി നല്ലെണ്ണയും നറലു 

പലം ത്ര വൃതത്രികെഘ്പക്കെന്നേയു 1 ചുള്ണ്ണവും കന്നടതിപ്പലിം ശണ്ണ്ടധൃക്ക്. 

ഇവ മുന്ന ഴംയുവീതവും പെടിച്ചതു*ചത്തു ഇളക്കി വാങ്ങി ആറയാല് നാഴി 

തേനും ചതുര്ജ്ജാതം_ ഏലത്തരി, ഇട വങം, പച്ചില, നഹഫല്പവു' ഇവ മഒഠതരം 

പലംവീതവും (നാലം । ഒരുപല.മെന്നും താഭിപ്രായം പുണ്ണിച്ചതും ചേത്ത'ളക്കി 

പത്രേത്തിലാക്കി സൂക്ഷിക്ക. ഇരില് ന് ന്നും ഒരു കടുക്കായും കുറെ 3൨ ഹവും 

(മാത്ര യോജിപ്പിച്ചു സേവിക്ക സുഖമായ വാരരചനം ഉണ്ടായി ഴ് ദാഷാശേറധന 

വരുംം ഗുന്മം, ഫ്റാദ്രഗം, ഒ രഗസ്സറ്, ശോഫം, വയര്വീപ്പു്, ഗരം, മഃഹറദരം,. 

കുഷ്ഠം, അരുചി, ഗ്രഹണി, വിഷമപ്പേരം കാമില മു ൭൭ യേവ ശമിക്കും 

൭. കുടജാവലേലം (ക) 

തുലാം ദിവേ 1) ൧ ഭസി പചേദാദ്രായാഃ കുടജത്വ്ചഃ 

നീരസായാം ത്വചി ക്വാഥേ പൃതേ സൂക്ഷ്രജികൃതാന് 

സമംഗാഫലിനിമോചരസാ൯ മുഷ്റ ചുശേകാന് സമാന് 
തൈശ്ച ശക്രയവാന് ഒദ്യാത്തതോ ദവിപ്പലേപനം 

പക്ത്വാ ച ലേഫം ല്ഡ്വാ ച തം യഥാഗ്നിബലം പിഖബേത" 
പ്വേയാം മണ്ഡം പയഃഛാഗം ഗവ്യം വാ ഛാഗദുശ്ധഭളക 

ലേഫോയം ശമയത്യാശ്ു രക്താതീസാരപായുജാന് 
ബലവ്ദ്രക്തപിത്തഞ്ച സ്രവദൂദ്ധ്വമധോപി വാ 

ഭിവ്യഠംഭസ്സറ -: മഴവെള്ളം (നിലത്തുവീഴാതെ പാ്രത്തിലേറ൨ ഫടത്തുവഷ്കൂ 
ണം ആദ്രാടതുണഞംാത്തതു (പച്ച) കുടജത്വക്ക്--കുട കപ്പംലവേരിമ്മേല് തൊലി 

പലം ൧00 മേല്ല ഞ്ഞവിധം ഏടുത്ത മഴവെള്ളത്തില് കഷായംവച്ഛു ഉറി സാരം 

എടുത്തുകള്ളു കം അതില് സൂക്ഷ്മുരഠീകൃനംടനേക്കെപൊടിച്ചതും സമംഗാ--പ 
ടര്ച്ചുണ്ടവേരും ഫലിനീ_,ഞാഴല്പ്പ . മേറഖചരസം--ഇല.വി൯പശ ഇവ ഓരോ ച 
ലംവീതം. ശക്രയവംടകട കപ്പാലയരി പലം ൩. ഇവ നല്പുപേചെ പൊടിച്ചു ചേ 
ത്തിളക്കി ചമകത്തില് പഠധന്ന പകേത്തിംനടുത്തു ഈ ലേഹം അഗ്നിബലധത്തി ന 
സരിച്ചു സേവിക്കം അനുപനമായി പേയകഞ്ഞി. മണ്ഡംംകഞ്ഞിലത്തളി . 
ഛാഗം പയ;-ത്ആട്ടിന്പാത്. ഗവൃംപയഃ- പതുവിന്പാത്. ഇവയിലൊന്നു സേ 
വിക്കം ത്തൃട്ടിന്പാല് ചേത്തു ആഹറരം കഴിക്ക, ഏന്നാല് രക്താതിസാരം, അ 
ഭശസ്സു്, മുവഭ്ധാവഗമോ അധധാഗമോ ആയ രക്തപിത്തം മുതലായവ ശമിക്കും, 

൧൮. കടജഫഥാണിതം (൨) 

പലാനി ദശബ് ജാനാം കുടജസ്യാഷ്ടാഭിസ്ത്വചഃ 
പലൈഃ ഷം“ഭി ശ്വ മൂലസ്യ ചതുദിഃ കുസുമസ്യ ച 
ഒ്വാഭ്യാം പലാഭ്യാം പത്രസ്യ സഹിതാനി ചതുഷ്ണയേ 
ജലാഡ്ഥകാനാം സാക്ഷൂദ്യ ന'ക്ഷിപ്യാഗ്നാവധിശ്രയേത" 
പാദശേഷേ കഷായേ ഹ്സ്ലിന് പൃതേ വസ്ര്രാവഗാളനാത് 
പലാനി ഷോഡ്ധശക്ഷിഏപ്പാ പുരാണസ ൮) ഗുളസ്യ തൂ 



ഛ൧൯൦ . സഹസ്രയോഗം 

വിപ ച്യമാനേ സാന്ദ്രത്വം പ്രാ വേ ് യാഷാബ്ദധാന്യകൈഃ 
ജംബൃപല്പവ കൃതാസ്ഥിഡാഡിമത്വഗ്വചാഭയാഃ 
പാഠജാതീഫലാജാജിഹിംഗുളാതിവിഷാഗുഹാഃ 
തിക്താശലൃലിനിയ്യാസനാഗഫേനയുജോ ഗ്പിച 
ഖ്ലഥമ് കഷമിതാസ്സ്രമൃഗ ുഴ്ട്്ീകൃത്യാതര ത്്രൂജഃ 
അവകിയ്യാവലോഡ്യയാനുസംയോജ്യാഥാവതാരയേത? 
ഭദ്യാച്ച ശീിതേ ക്ഷദ്രസ്യ പ്രസ്ഥമസ്തിന്൯ സുഭാജനേ 
ആധായ സമ്ൃഗ്രക്ഷേച്ച യഥാകാലം സുശീലിതഃ 
ഫാണിരത കൌടചഃ ഫേളമുനിനാ വിഫിതോരസാം 
സവേഷാം ശമനായാലം ബാലേഷ്വപ്യനിവാരിതഃ 

കടജബിയം കുടകപ്പാലയരി പലം ൧൧൦ കടചത്വക് ടകടകപ്പാലത്തൊലി 
ചലം പരം മുൂലംവേരിലെംത്താചി പലം ൬ കുസുമംടകുടകപ്പാലപ്പവു” പലംര്.ം 
കട കപ്പ്രാലത്തളിരു പലം ൨. ഇവ ൧൬ ഇടങ്ങഴി വള്ളത്തില് കഷ്റായംവച്ചു നാ 
ലിടങ്ങഴിയാക്കി പ!ഴിഞ്ഞറച്ചു ൧൬ പലം പഴയ ശക്കര കലക്കി ലേഹപകേമാ 
യംല്-- വ്യോഷം: ചക്ക, മുക, ഠിപ്പലിം തബ്മുംമുത്തങ്ങ ധാനൃകം-കൊത്തെ 
്ാച്.യരി. ജംബു ല്ല വം ഞാവത ത്തളിരു (ഇതു അരച്ചുചേക്കക)ം ചൂതാസ്ഥിം 
മാത്ജയണ്ടിപ്പറപ്പ. ഡം ഡിമത്വക താളിമാതളപ്പഴത്തിനന്ൊ' തോട്ടം വചം.വ 
യയ. അഭയ. കടു ക്കാത്തോട$ . പാഠം: പാടത്താള।ക്കഴങ്ങു”. ജാതീഫലംടടജാതിക്കം 
അജി ഗയ മോദകം. ഹ ങ ഗുളം-ചായിട്യം അതിവിഷം-അതിവിടയം ഗുഹം 
മൂവിലവേത്. തിക്താടപുത്തറില്ണ്ട രു, ശല്ലലിനിയ്യുസം-.ഇലപിന്പശ. നാ 
ഗഫേനാംട-രരവി 2൯. പ്രവ ൩ കഴഞ്ചുവീതം വാല്പപോ-ല പൊടിച്ചു വിതറി ഇ 
ഉക്കിച്ചേത്തു വാങ്ങി തണുത്താര൪ ക്ഷദ്ദ്രംട ചവാതന് ഇടങ്ങഴി ൧, ചേത്തിളക്കി 
നല്ല പാത്രത്തിലാക്കി സൂക്ഷിക്ക, ഇതു സേധവിച്ചു"ല് ഏഎല്ലാമാതിരി അര്ശ്, 
കളം (ആദ്രര്ശസ്റ്റ് ശമിക്കുംം താതിസാർം, ഗ്രഹണി മുതലായേവയ്ക്യം രക്താതി 
സാരത്തിനം ഇതു കൈകണ്ടതാണ് കുടികഠാക്കം കുഠഞ്ഞ അളവില് കൊടുക്കാ 
വുന്നതാണ ം 

൧൯. കൌടചാദിശുളം (൩) 

കൌടചത്രിഫലാനിംബപടോലഘനനാഗരൈഃ 
ഭാവിതാനി ദശാഹാനി രസൈര്ദ്വിത്രിഗുണാനി വാ 

ശിലാജതു പലാന്്യസ്തൌ താവതീസ്സിതശക്കരാ 
ത്വകീക്ഷിര പിപ്പലീഗാത്രീകക്കടാഖ്യാ പലോന്മിതാ 

നിദിശ്ധ്ധ്യാഃ ഫലമൃലാഭ്യാം പലം യുക്ത്യാ ത്രിജാതകം 

മധുത്ര പലസംയുക്തം കുയ്യാദക്ഷസമാന് ഗുളാന് 

ഡാഡിമാംബുപയുഃപക്ഷീരസതോയസുരാസ വാന് 
താന് ഭക്ഷയിത്വാനുചിബേന്നിരന്നോ ഭക്ത ഏവ വാ 

പാണ്ഡുകഷ്ടജ്വരപ്പിഹതമകാശോഭഗന്ദരം 
പൃതിഹൃത്ശുക്ലമൂതാഗ്നിദോഷശോഷഗരോദരം 



ലേഫയോഗമങാറം ൧൯൧ 

കാസാസ്റഗ'ദരപിത്താസ്പക്ശോഫഗുന്മഗളാമയാ൯ 
തേസവദ്ധാമഭൂമാന് ഫസ്റ സവ്വദോഷഹഫരാ ശിവാഃ 

കെൌയടചം ട കുടകപ്പാലയരി. ത്രിഫലകത്രിഫലത്തോട്ട്”. നിംബംടവേപ്പില്തൊ 
ഷി, പടോലം, ഘ നംടമത്തങ്ങ. നാഗരം: ചക്ക്. ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായ 
ത്തില് വെയിലുള്ള പത്തുദിവസം ഭാവനചെയ്യ്കുടുത്ത കന്മദം പലം വ്വം (രാത്രി 
കഷ്ധായത്തിലിട്ടുവച്ചും പകല് ഉണക്ക'യും, കഷായവെള്ളം അതില് പിടിപ്പിച്ചു” 
ഗുണവിശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിംന ഭംവനചെയക എന്നു പറയുന്ന. ചവന്നതരവും 

: വെളത്തതരവയം കല് പാഠല് ഇദുമാതിരി ഭാവനചെയഷ്ട ചേത്തതില്യം വളര ഗുണം 
കണ്ടിരിക്കുന്നു.) സിതശക്കരം-നല്ല വെള്ളത്ശുക്കര ...ലം ൮. ത്വക്ക്ഷീരിംകൃധ 
തവ്. പിപ്പലിടചെവതിപ്പലി. ധാത്രി ടനെല്ലിക്കംത്തോട്ട്. കക്കടാഖ്യടക ക്ട 
തുംഗി. ഇവ ഒഓരോപലംവീതം, നിദിഗ്ഭ്ധി-കണ്ടകരരിച്ചുണ്ട. ഇതിന്െറ വേരും 
കായ്യക്രേടി പലം ൧. തൂ ജംതകം-ഏലം ഇലവര്ങ്ങം പച്ചില ഇവ ഒരുപലംവീതം; 
(ജതി ന്റ അളവു് ഒരചിതൃംപോലെ മാറവകയുമാം) മധു-തേ൯ തുടം ൩.൦൧ (൩. പ 
ഖം) മരുന്നുകഠം നേക്കെ പൊടിച്ചു തേനും ശക്കരയുംചേത്തു മര്ളിച്ചു മൂന്മകഴഞ്ചുവീ 
രം ഓരാ നോം സേവിക്ക, ഡാഡിമാംബുതാളിമാതളപ്പഴനീത്, പയ്യംടപാഠാല് 
പ്രക്ഷിരസംട-പക്ഷിമാംസരസം. തോയം..ദവവൃജലം. സുരാമദ്യംത്തൃസവങ്ങം 
ഇവ മരുന്നു സേവിച്ചശേഷം ഉപായാഗിക്ക. അനാസയ്ഖക്ംക്രടാതെ സേവിക്കയ്ു 
മാം. പാണ്ഡു, കുഷ്ഠം, ജ്വരം, പ്പീഴഹാദരം, അര്ശസ്സ്, ഭഗന്ദനം, ദേഹദുറ്റന്ധം, 
എദ്രോഗം, ശുഷ്ുദേോഷം, പ്രമേഹം, അഗ്നിവൈഷമ്യം, ക്ഷയം, പെകവിഷംം മഹാ 
ദരം, കാസം തകതസ്ററവം, രക്തപിത്തം, ശോഫം, ഗുന്മം. കണ്ണ ദരാഗങ്ങഥം, വൃദ്ധി 
ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. സറ് ദോഷഹരമാകനം, 

൨0. ബാഇഹുശാലഗുഡം (൧) 

ത്രിവൃത്തേജോവതിടന്തിശ്വദ-ഷ'ടാചിത്രകം ശഠീ 
ഗവാക്ഷിമുസ്തവിശ്വാഹ്വവിഡംഗാനി ഫഹരീതകി! 
പലോന്മിതാനി ചൈതാനി പലാനൃഷ്ണാന്യരുഷ്ടരരാത? 
ഷട പലം വൃദ്ധദാരസ്യ സൂരണസ്യ) ച ഷോഡശ 
ജലദ്രോണദ്വയേ ക്വാഥ്യം ചതുര്ഭാഗാവശേഷിതം 
പൃതന്തു തം രസം ഭൂയഃ ക്വാഥേഭ്യഃ ത്രിഗുണോ ഗുഡ 
ലേഫഹം പചേത്തു തം താവത' യാവദ്ദവീപ്പലേപനം 
അവതായയ തതഃ പശ്ചാത? ചൃള്്ണാനീമാനി ദാപയേത" 
ത്രിവ്ൃത്തേജോവതദന്തീചിത്രകാന് ദ്വിപലാംശകാ൯ന് 
 ഏലാത്വദ മരിചഞ്ചാപി ഗജാഫ്വാഞ്ചാപി ഷട്പലാം 
ഒ്വാത്രിംശത്പലമേധാത്ര 7 ദത്വാ നിധാപയേത' 
തതോ മാത്രാം പ്രയുഞ്ജീത ണ്ണ്ണേ ക്ഷിരരസാശനഃ 

 പഞ്ചഗുന്മാ൯ പ്രമേഹാംശ്ച പാണ്ഡുരോഗം ഫലീമകം 
അയേദശാംസി സവാണി തഥാ സവ്വോദരാണി ച 
ഭീപയേത് ഗ്രഫണിം മന്ദാം യക്ഷ്മാണമപകര്ഷതി 
പചിനസേ ച പ്രതിശ്യംയ്േയ/പ്യാഡ്യവാതേ തഥൈവ ച 



൧൯൨ സഹസ്രയോഗം 

അയം സവഗദേഷ്ചവേവ കല്യാണോ ലേഫ ഉത്തമ 
മുന്നാമാരിരയം ചാത്ത ദൂദ്റ്റോ വാരസഹസ്രശഃ 
ഭ വന്ത്യേനം പ്രയുഞ്ജാനഃ ശതവര്ഷം നിരാമയഃ 
ആയുഷോ ദൈര്ഡ്യജനനോ വല് 'പലിതനാശ:ഃ 

രസായനവരശ്ചൈവ മേധാജനക ഉത്തമ 
ഗുഡത്രീബാഹുശാലോ യം ഒൂന്നാമാരിഃ പ്രകിത്തിതു 

യ്രിവൃ ത്ത്ടത്രികോല്ല ക്കാന്നം തേജേവേതിചചെവവ്പുന്നയരി. ദന്തി:-നഗേദ . 
ന്തിവേരു'. ശ്വദംഫ്ൂ - നായ്ക്രരുണവേത് , ചിത്രകം കാട$വേലിക്കിഴങ്ങു”, ശഠിച. 
കച്ചോലം. ഗവാക്ഷിടടകാ :വെള്ളരിധവരു. മുഡ്ലംമുത്തഅ്ങ-. വിശ്വഹ്വടചുക്ക്.. 
വിഡംഹംംവിഴാലതി. ഹരീതകികടടക്കാത്തേട ഇവമരു പലംവീതം. രരുഷ്കൂരം. 
ചേക്രു പലം ൮. വൃദ്ധ3ാരം.മവക്കുന്നിവേരു പലം ൬ (ഒരഷധിനിഘണ്ടുകാ. 
രനും താല്ലംത്തറരും മമഠിക്കുന്നി എന്നുതന്നെ താത്ഥം പറയുന്ന സ്ഥിതിക്കു” ദേശ്യനാമ 
ഭേദത്തേടുകൂടിയഠയാല്ും അതേപേരില് മുട മരുന്നു അന്വേഷിച്ചു പരസ്സറരം വൈ. 
ദൃനാര്തന്നെ അഭിപ്രയേം അഠിയുന്നതായഠല് മറ൨ മരുന്നകളെപ്പേോലെ ഇതും അറി 
യാന് കഴിയും. ചെറിയ ത്ൃടലോടകം കിട്ടാരെ വന്നാല് ഏതാണ്ടു് തദ ഗുണമായ 
വലിയ ആടലോടകം ചേക്കംപോംല ഇദഷത് ഗുണഭിന്നമായ കുന്നിവേരും ചേത്ുതുു 
മുണ്ടാക്കിവരുന്നതു” അയുക്തികമാംണന്നു തോന്നുന്നില്ല കൊന്നത്തെലി ചേക്കുന്ന 
തിലും അപകേ മാന്നും വരംനില്പന്നു തോന്നുന്നു ) സൃരണംകട്ട്ചേന പലം ൧൬ 
ജലദ്രേണദ്വയം ൩൨൨ ഗുടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു ൮ ഇട ഞ്ങഴിയാക്കി പി 
ഴിഞ്ഞരിച്ചു കഷായത്ത നെറ മൂന്നിരട്ടി (൩൮൪ പലം ശക്കരചേത്തു കുവക്കി ലേഹ 
പാകമായാല്, ഇറക്കിവയ്കു. 

പൊടിച്ചു തൂറഠാ൯ . 
ട് 

ത്രിവൃ ത് തൂരികോല്ലക്കാന്ന. തേജോവതിംചെവവ്റുന്നയരി. ദന്തിനാഗേദന്ത' 
വേര്ം ചിത്രകംട-കൊടടവേലിക്കിഴ്ങെ് . ഇവ ൨. പലംവീതം ഏലം-ഏലത്തരി. 
ത്വക് ഇലവര്ങം. മരിചംട കുതമുക”. ഗഠാഹ 0--അത്തിത്തിപ്പലിം ഇവ ൬. 
പലംവീതംം മേല്പറഞ്ഞവ ൩൨. പലവൃയം പൊടിച്ചുചേത്തു ഇളക്കി എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു 
മാത്ര നിശ്ചയ ച്ചു ധസവിക്ക. ദഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് പാല്യം മാംസവും കടി ആഹരേം 
കഴിക്കം ഷാഞ്ചുപകാരമുള്ള ഗുന്മരേംഗങ്ങളും, പ്രമേററവും, പഠണ്ഡുവും, കാമില 

യും, എല്പാമാതിതി അശസ്സു കളും, മര്ഹാദരവും ശമിപ്പിക്കും. ഗ്രഹണീദോഷം തീത്തു” 

അഗ്നിഭീപ്ചു വരുത്തും. ക്ഷയം, പീനസം, ആഷ്യയവതേം മുതലായവയ്യ്യും നന്നു. 
അനേകനവണ ഫലപ്പദമായി കണ്ടിട്ടുളള ഒരു വിശിഷ്ടയോഗമാണിതു'ം അശ 
സ്റ്റിനു വരെ പഠഠിയതാണു”. ദീര്ഘായുസ്സു നും ബുദ്ധിക്കും യരവ്ൃവനം നിലനില്ലക്രാ 
നം കെറള്ളറഠം 

ബാഹുശാലഗുളം (യോേശഗരത്നാകരം) 

കട വെള്ളരിവേര്, മുത്തങ്ങ, ചക്കു, നാഗദന്തിവേര്, കടുക്കാത്തോട്, ത്രികോ 

ല്ലക്കൊന്നം കച്ചോലം, വിഴാലരി, ഞെരിഞ്ഞില്, കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു”, ചെപ്പു 

ന്നയരി ഇവ അരപ്ുലംവീതം. കാട്ടുചേന പലം ൮. വൃദ്ധദാരം-ടമറിക്കുന്നിപലം ൪ 

ചേക്ഷരു പലം രം ൧൩ ഇടങ്ങഴി വെട്ളത്തില് കഷയംവപ്പു് നാലിലൊന്നു ശേഷി. 

പ്പിു അരിച്ചു മൂന്നിരട്ടി ൧൯൨. പലം) ശക്കരചേത്തു കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു ശിവതം, 

നാഗദന്ത വേരു”. ചെവവ്റ്ുന്നയരി ഇവ പലം .. വീതവും, ചുക്ക മുളക് തിപ്പലി 

ഏലം, വാല് മുളക്, ഇലവര്ങം ഇവ ൩. പലംവീതവും പൊടിച്ചുചേത്തു ലേഹപാം 

തവ്യകാരം പാകപ്പെടുത്തി തആറിയാല് ഇടങ്ങഴി തേനും ചേത സേവിക്ക. ഇപ്ര 

കാരമാണ് അതിന്െറ ഫലതശ്രരത്! താഴെ ചേക്കന്നു. അതുകെണ്ടട്, പ്രയോഗിക്കേണ്ട: 

സ്ഥാനതാരതമ്യവും ഗ്രഹിക്കാം, | 



ലേഫയോഗങ്ങറം ൧൯൩. 

ജയേദര്ശറംസി സവീറണി ഗുന്മവതോദരം തഥ0 

ആമവാതം പ്രതിശ്വായം ഗ്രഹണീക്ഷയപീനസാന് 

ഹലീമകം പഠനണ്ധെരോഗം പ്രമേഷേ ച രസായനം. 

൨൧, ച്യവനുപ്പാശം 

വില്വാഗ്നിമന്ഥശ്യോനാകകാഷ്ടയഃ പാടലാ ബലാ 
പണ്ണു ശ്ചതസ്രഃ പിപ്പല്യഃ ശ്വദംഗ്ലരാ ബ്ലഹതിദ്വയം 

 ശൃംഗീതാമലകിദ്രാക്ഷാ ജീവന്തി പുഷ്ടരരാഗരുഃ 
അഭയാ ചാമൃത $$)ദ്ധി ജീവകര്ഷഭകൌ ശറി 

മുസ്താ പുനന്നവാ മേദാ സുക്ക്യ്തൈലോല്ലലചന്ദനേ 

വിദാരീവൃഷമൂലാനി കാകോളികാകനാസികാ 

ഏഷാം പലോന്മിതാ൯ ഭാഗാന് ശതാന്്യാമലകസ്യ ച 

പഞ്ചദദ്യാത്തദൈകദ്ധ്യം ജലദ്രോണേ വിപാചയേത് 

ഞ്ഞാത്വാ ഗതരസാന്യേതാന്യെൌഷധാന ൧ തം രസം 

തഞ്ചാമലകമുദ്ധ്ൃത്യ നിഷ്ടലം തൈലസപ്പ്യ്ഷോഃ 
പലദ്വാദശകേ ഭൂദ്സ്വാ ദത്വാ ചാദ്ഥതുലാം ഭിഷക് 
മത്സ്യണ്ഡികായ.8 പൃതായാഃ ലേഫവത്സാധു സാധയേത് 

ഷടാപലം മധുനശ്ചാത്ര സിദ്ധശിതേ പ്രദാപയേത" 
ചതുഷ്ണുലം തൂഗാക്ഷിയ്യാഃ പിപ്പല്യാഃ ദ്വിപലം തഥാ 
പലമേകം വിദദ്ധ്യാച്ച ത്വഗേലാപത്രകേസരം 
ഇത്യയം ലൃവനപ്പാശഃ പരമുക്തോ രസായന 

കാസശ്വാസഹരശ്ചൈവ വിശേഷേണോപദിശ്യതേ 
ക്ഷിണക്ഷതാനാം വൃദ്ധാനാം ബാലാനാം ചാംഗവദീാനഃ 
സ്വരക്ഷയമുരോരോഗം ഹ്ൃദദ്രഃഗം വംതശോണിതം 
പിപാസാം മുത്രതുക്ടുസ്ഥാ൯ ദോഷാംശ്ചൈവാപകര്ഷതി. 

മേധാം സൃതിം കാന്തിമനാമയത്വ._ 
മായു$പ്വക്ഷം ബലമിന്ദ്രിയാണാം 
(സൂ 'ഷു പ്പഹര൪ഷം പരമശഗ്നിവൃദ്ധിം 
ബലപ്പസാദം പവനാനുലോമം 
രസായനസ്യാ സ്യ നരപ്രയോഗാത" 
ലഭേത ജീണ്ണ്ോ "പി കടിപ്രവേശാത? 
ജരാക്ൃതം പൂവമപാസ്യരൂപം 
ബിഭത്തി രൂപം നവയരവനസ്യ 

വില്വം ക്രവള വേരു്, അഗ്നിമന്ഥം ടമുഞ്ഞവേരു, 
ഭവരും കാഷ്ടയ്യം -കമിഴിന്വേരു. 
വേരു. പണ്ണ്ികഠം--: 

ശ്യേംനാകംടപയ്യ്യാഴാന്ത 
പാടലഠടപാതിരിവേരു. ബലേകയവന്തോട്ടി 

ഓരില, മൂവില, കാട്ടഴുന്നു, കാട്ടുപയ൪് ഇവറഠിന് വേരുകറം 
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പിപ്പലുംകാട്ടതിപ്പലിവേര്, ചെവതിപ്പലി, വന്തിപ്പലിം ശ്വദംഷ്കൂട-നായ്ക്ുരുണ 
വേരു്. ബ്ലഹതീദ്വയം ചെവവഴുതിനവേതം വെണ്വഴതിനവേരും. തൃംഗിടകക്ക ടകത്തൃംഗി, തമല കി കീഴംനെപ്പിവേരു*. ദ്രംക്ഷാ_മന്തിരിക്കു. ജീവന്തിംഅട പെംതിയന്കിഴതങ്ങു”ം പുഷ്ടുരംടവുഷ്ഠരമൂലത്തിന്വേരു. അഗരുടത്തകില്ം ആ ഭയ കടു ക്ാത്തോഴ്ട്, ത മൃതാം- ചിററമൃതു്. ജഭ്ധി_കട്ടമുതിരദവരു , മീവകര്ഷഭ കഞ്ങഠം. ജീവകവും ഇടവകവും (പകരം മുതക്കി൯കിഴങ്ങിരട്ടി) ശഠിട കച്ചോലം. മുസ്ലാ മുത്തങ്ങ. പവുനന്നവംരമിഴാമഃവര്. (പകറം ശതാവരിക്കു ഇങ്ങു) സൂ കൈകല _ചിഠേറലം. മല്പലം-ചെ്ങഴിനീര്ക്കിഴങ്ങു്, ചന്ദനം, വിദാരി_മതക്കിഷ കിഴങ്ങും വൃഷമൂലം_ത്തടലോടകവേരു" (മൂലം ടമൂലേരിക്കിഴങ്ങു് ഏന്നും പക്ഷം) കാകേഠളി പ്രകരം രമുക്കുരം) കാകനാസികഷകാക്കത്തൊണ്ടിവേരു” ഇവ പലം ൧ വീതം, ആമലകകംട പച്ച നെല്ലിക്കാ എണ്ണം രം . എല്ലം കൂടി ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെ ഉജുത്തില് കഷയംവച്ചു നെല്ലിക്ക വേറെ ടുത്തു പിഴിഞ്ഞരിക്ക, നെല്ലിക്ക കരുവു കളഞ്ഞു, എണ്ണ, നെയ് ഇവ ൬൭ തുടംവീതം ഒരു പാത്രത്തിലൊഴിച്ചു അതിലിട്ട വാട്ടി ചുവന്നാല് എടുത്തരച്ചുവയ്ണു. കഷായത്തില് , അാഭ്ധാതുലാം--൭0 പലം. 
മത്സ്യണ്ഡികം-മീനകള്ല്റ്റിശക്രെ (രല ണ്ടുചേക്കുന്നതു നന്നു) കലക്കി നെല്ലിക്ക 
അരച്ചതും ചേത്തു പാംകമാക്കിയാത്, പ്പൊടിച്ചുചേക്കാന്:-- തുഗാക്ഷീരിം കവന" 
പലം ൪. തിപ്പലിപ്പെടോി പലം ൨. ത്വക് ._.ളൂലവര്ങം, ഏലത്തരി, പത്രംടപ ച്ചിലം കേസരം--നാഗല്പ ഇവ ൩ കഴഞ്ചുവീര ലം പാടിച്ചതും ചേത്തിളക്കി' വം 
ഞ്ടി ആഠ.യംല് ൬ പലം (നഴരി തേനം ചേത്തിളക്കി സ്തൃക്ഷിക്ക. ഇതു സേവി 
ചല് കാസശ്പാസങ്ങം ശമിക്കും. ക്ഷീണിച്ചവക്കം ഉരഃക്ഷതമുമവക്കം ബാല 
ന്മാക്കം വൃഭ്ധന്മംക്കം നന്ന, സ്വരഭൂര ശം, ഫ്യദ്രോഗം . രക്തവാതം, തണ്ണ്ണീരദാഹം, 
പ്രമേഹം. ശുര്ലൂദേംഷം ഇവയെയും ശമിപ്പിക്കം, ൪ ഗ്നിബചത്തിനു്യോജിച്ച മാത്രം 
മേധ, കന്തി, ഇന്്രിയബലം, ധാതൂവൃഭ്ധി, തഥഗ്നിദീപ്ലിം ഓജസ്സ്, വാതറഥനുലോമത 
ഇവ തുണ്ടക്കും. നല്ല പത്ഥ്യാനുഷ്ഠാനത്തില് സേവിച്ചാല് വൃദ്ധനും യഴ്യവനം 
ആവിര്ദവിക്കും. 

൨൨. ബൃഹദ്വാശാവലേഹം 

ശതം സംഗൃഫ്യ വാശായാസ്തോയദ്രോണേ വിപാചയേത് 
ചതുദഹഗാവശേഷേ .സ്ത൯ ശക്കരായാ$ പലം ശതം 

ത്രികടു സ്രൂസുഗന്ധിശ്ച കട്പഫലം മുസ്തകം ഗദം 
ജീരകം പിപ്പ്ലിമൃലം രോചനീചവികാ ശുഭാ 
കടുകാശ്രേയസിചൈവ താല് സം സധനീയകം 
കാര്ഷികം പ്ൃഥഗേതേഷാം ക്ഷിപേന്മധുപലാഷ്ട്കം 
തദൃഥാഗ്നിബലം ലിഫ്യാത് ശൃതശിതാംബുപാനതൻ 
നിഫാന്തി രാജയക്ഷ്കാണം രക്തപിത്തം ക്ഷതം ക്ഷയം 

വാതികം പൈത്തികം ചൈവ ശ്വാസം ചൈവാരുചിം ജ്വരം 
അശ്വിഭ്യാം നിമ്മിതോഫ്യഷ ബ്ലഹദ്വാശാവലേഫക! 

വംശാം-ത്ടലോടകവേരു പലം ൧0, തോയദ്രോണേട൧ന൯ ഇടങ്ങഴി വെള്ള 
ത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ചു പിഴിഞ്ഞരിച്ചു പഞ്ചസാര പലം 
൧00. കലക്കി തീയെരിച്ചുഇളക്കി ലേഹപകേമായാംല് പൊടിച്ചുചേക്കാന് -്രികടുകം 
കുക്ക്, മുളക, തിപ്പലി. ത്രിസുഗന്ധിം-എലം, ഇലവര്ങം, പച്ചില, കടഫലംം- 
കുമിഴി൯ വേരു് (കുമിഴി൯ പഴമെന്നും പക്ഷം) മുസ്തംം-മുത്തങ്ങ. ഗദട്ടേവെള്ള 

ക്കൊട്ടം, ജീരകം, പിപ്പലീമൂലംടകാട്ടുതിപ്പുലിവേരു. രോചനീകനെല്ലിക്കുത്തോ$ു 

ം 
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ചവികാടകാട്ടമുളകിന് വേരു”. ശുഭ ശ്രവന്ത൨്ം കടകാടകട്ടകരോഹിണിം 

ശ്രേയസി_അത്തിത്തിപ്പലി. താലീസം-:താലീസപത്തിരി. ധനീയകംടകെത്തേഖ്ചാ 

ലയരി ഇവ ൩.കഴത്ചമുവീതം പൊടിച്ചതു ചേത്തിളക്കി ആറിയാല് ലാ 

(൨-നാഴി। തേനുംചേത്തു സേവിക്ക. മാത്ര അഗ്നഗിബലം അനുസരിച്ചു്, തിളപ്പ്ച്ചം 

ിയ വെട്ളം അനുപാനം, രാജയക്ഷ്കാവു” രക്തപിത്തം വാത പിത്തജമായ ശ്വാസക, 

അരുചി ജ്വരം ഉതലായവ ശമിക്കും 

൨൩. ഗന്ധകരസായഗനം. 

ഷട൦പലം ഗന്ധകം ചുമലും ത്രിഫലം ചിത്രതണ്ഡുലം 
ശുണ്ണീമരിചവൈദേഫി ഷഴ്ല്റിഷ്ഠന്തു പൃഥക് പ്ലഥക്. 

ത്രിസുഗന്ധാ ധരാ രാസ്റ്റാ ബാകു ചീഭ്ുംഗരാജകം 
ചതുനിഷ്ഠഞ്ച പ്രത്യേകം ലോഹഭസ്കും സമം തഥാ 

തത്സവം കൂണ്ണ്ണിതം കൃത്വാ ഘൃതേ മധുഗുളാന്വിതം 
അക്ഷപ്രമാണം തത് ഭക്ത്വാ ലവണാക്ശാദി വര്ജ്ജയേത" 

ക്ഷീരയുക്താശനം പത്ഡ്യം സേവയേദേകമണ്ഡലം 
ദിീ൪ഘായുശ്ച ബലി ചൈവ ദിവ്ൃയദൃഷ്ഠിരഭവേന്നരഃ 

ദിവ്യദേഹി ച യോഥി ച സ്ഥിരതാഞ്ച പ്രജായതേ 
കുഷ്ഠമഷ്ഠാദശം ഹന്തി ഗുന്മം പഞ്ചവിധം തഥാ 

അശാംസി പാണ്ഡുരോഗഞ്ച ഗന്ധകാദിരസായനം. 

ഗന്ധകം പലം ൬. (നെയ്യില് ഉരുക്കി പാലില് ഒഴിച്ചു വിധിപ്രകാരം തൂദ്ധി 
"യാക്കി എടുത്തു ചുണ്ണുമാക്കുക.) ചിതൂതണ്ഡുലംടത്തുവനക്കരി പലം ൩. (്തോടുകള. 
ഞ്ഞു” അരച്ചു ഭയംിച്പിക്ക) ശരണ്ണി ചുക്ക്. മരിചംടകരുമള.ക്. വൈദേഹിടചെവ 
തിപ്പലി ഇവ ൬ കഴത്മുവീതം. ത്രിസു ഗന്ധ-ഏലം, ഇ- വര്ങം, പച്ചിലം വരാ 
ത്രിഫലത്തോട്. രാസ്റ്റംടചി ററരത്ത. ബകേചിക-കാര്കോകിലരി. ഭംഗരാജകം_ക 
യ്യയോന്നി ഇവ ഒരോന്നും ൪-കഴഞ്മു വീതവും മൃണക്കിപ്പ്ൊടിക്ക. ലോഹഭസ്പും കഴ 
ഞ്ച് ൪ ഇവ ഒരുമിച്ചുചേത്തു” ശക്കരയും തേനും നെയ്യുംക്രട്ടി മദ്രിച്ചോ അഗ്നിപാക 
ത്തിലോ ലേഹമാക്കി ൩-കഴഞ്ചുവീ തം ത്തന്നെ ക്കാപ്രമാണം) രണ്ടുനേരവും സേവി 
ക്ക. സേവാകാലത്തു” ഉപ്പും പുളിയും ൨൪ജ്ജിക്കണം പാല്ക്രട്ടി മൃണ്ണുകയുംവേണംം 
ഇങ്ങനെ ര൧-ദിവസം സേവിക്ക. എല്ലാവിധ കുഡ്ലു്ങളലം ൫ വിധമുള്ള ഗുദ്മങ്ങളു.ം 
അരശ ,ം പാണ്ഡുരേോഗവും മറവം ശമിക്കും. ദീരഘായു ം ബലവും ദവൃദൃഷ്ടിയും. 
സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകും ; 

൨൪, മദനകുമേശ്വരിലേഫം (ചാതുജ്ജാതരസായനം) 

ചാതുജ്ജാതകചോരചന്ദനജലദ്രാക്ഷാതുകാരേണുകാ 
കസ്തൂരിതകരേന്ദുകങ്കമജടംകഷ്യാശ്വഗന്ധാബ്ദുകം 
കാകോളിസുരദാരുചിത്രകവചാ ദ്വൌ ജീരകൌ സൈന്ധവം 
ഭാര്ദ*ധിഗോക്ഷുരദേവപുഷ്ഠമുസലീയ്ലീബെലാഫോേനുകം 
രംഭാകന്ദഫലത്തയം ത്രികടുകം ജാതീ ച ലംബാളകം 
താലിസം കടുകിഫലം ഗജകണാ മാഷാമൃതാശക്കരം 



൧൯൬ സഹസ്രയോഗം 

ഗുഏദ്ൂംഗവിദാരികം മദനജംബീജം ച കട്യത്ഭവം 
ശല്യല്യംഫ്രയ!പുനന്നവാഗരുശതാവയ്യോപ്യഥോ ടീപ്യകം 

പാദാംശം മൃതമഭൂകഞ്ച വിജയാ തൂല്യയഷധാനാം സമം 
സവേഷാം സദ്ൂുശീ സിതാ ച മധുനാ ചാജ്യേന സപേഷിതം 
ജാതീചമ്പകകേതകാദികസുമൈസ്റ്റംവേതസം വാസിതം 
'ക൪ഷാദ്ധാം നിശി ദേഹസിദ്ധിദമഹാകാമേശ്വരഃ കാമദഃ 

പുംസാം ശ്രക്ശവിവൃദ്ധിദാര്ഡ്യകരണഃ ക്ഷീരാനുപംനോ ഫിതര് 
ശാല്ലല്യംഫ്ര്യിജലാനുപാനമ്ഥവാപ്യന്യച്ച യച്ൃതുക്ണദം 
പ്രരഡ്ഥാനാം സുദ്ദശാം സുഖാതിസുഖദോ വശ്യാവഫോദ്രാവക- 
സ്സംഗ്യേ/ഭംഗുരകാമകാതുകരസക്രിഡ്ധാകലാസമ്മത3 

സംഭോഗേസ്ഥവിരാന് നിയോക്ഷ്യതി യഥാ യൂനാ സ്കരോ ഭപ്പുതേ 
നിത്യാനുന്ദനിദാനമാദിപുരുഷൈരപ പ്യാ൨ിതാസ്വാദനഃ 
വാചാം സിദ്ധികരഃ പ്രസിദ്ധകവിതാസന്ദദസമ്പാദനഃ 
സരഖ്യാരോഗ്യവ ശേഷയരവനകലാസാമഗ്രൃയസമ്പാദകഃ 

വൃദ്ധത്വം ഫരതേ ബലഖഞ്ച കുരുതേ മുര്യയന്നിരസൃത്യലം 
വ്യാധിവ്രാതമപാകരോതി കുരുതേ കാന്തിഞ്ചമര്ത്യാര്ജ്ജവം 
യോഗാഭ്യാസവിധാവതിവസുഖദാം സിദ്ധിം വിധത്തേതരാ- 
മംഫ3 സംഫേതി സംഎതിം കലയതേ സ്രരിണാമപത്യപ്രദഃ 

രോഗാണാം നിചയക്ഷയം ക്ഷപയതേ ക്ഷിപ്രം മഹാരുഗ്ഗണം 
വ്യാഹന്തി ശ്വസനം ക്ഷയം ഗമയതി ഛിന്ദന് ഹി കാസോദയം: 

ദന്നാമാനി ഹഠാച്ല്തിനത്തി ഹരതേ സവാതിസാരോത"*ബണം 

മേഘയലഞ്ച രുണദ്ധി ശോണിതഗദം വിദ്ധ്വംസതേ സേവനാല്. 

ചാതുജ്ജാതകം--ഏലത്തരി, ഇലവരങ്ങം. പച്ചില, നാഗപ്പ വ്. ചോരംകു: 

ച്ചോലം, ചന്ദനം. യജലംം.ഇരുവേലി. ദ്രാക്ഷംമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. തുകടക്രവന്തൂറ്. 

രേണകംട ദധരേണകം. കസ തുരിം ഇന്മട-പച്ചക്കര്പ്പുരം, തകരം. കുസുമം --കുടംമ 

പൂവ്. ജടാ 2 ടറമറഞ്ചിം കുഷ്ഠം-വള്ള .ക്കാട്ടം. താശ്വഗന്ധംടഅമുക്കരം. അ 

ബ്ജുംമാമുത്തത്ജ, കാകോളി (പകരം അമമക്കുരം) സുരദാരു ദേവതാരം ചിത്രകംചകൊ 

ടചേലിക്കിഴങ്ങു'. വചട-വയമ്പു്ം ജീരകയം-ലീരകവും കരിംജീരകവുംം സൈന്ധ. 

വം ഇന്തുപ്പ . ഭറര്ങ് ഗി-ചെയതേക്കി൯വേരു”. ഗോക്ഷ്ുരം ഞെരിഞ്ഞില്, ദേ 

പുഷ്യുംടകരയാമോചും മുസലീംനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു, യഷ്ടിട.എരട്ടിമധുരം. ബലടകഠ. 

ന്തോട്ടിലേര്, ഫഹേനകം കടത നുര. രംഭാകന്ദംകദളിവാഴക്കിഴ ങു്, ഫലമധ്രയം:ത്രി 

ഫലത്തോട്ട്, ത്രികട്ടകംടമുക്കു, മുളകു. തിപ്പലി. ജാതി ജാതിക്ക. ലംബാള്.കംം. 

ജാതിപത്രി. താലീസംടതലീയപത്രിം കടുകീഫലംട പേച്ഛൂരക്കായ്. ഗജകണംര 

ത്തിത്തിപ്പലി. മറഷംൂഴുന്ന്. അമൃതംചിഠഠമൂതു്, ശക്കര-പഞ്ചസംര. ഗുദ: 

യ്ക്യൂരുണതരി. ഭഉംഗാടകയ്യയോന്നിം വിദാരികാ_പഠല് മുതക്കിന്കിഴങ്ങു്. മദനജംബീ. 

ഇംമമ്മത്തി൯കരു. കുദൃത്ഭവംബീജംചന ഗേദന്തിയരി. ശ ല്ലല്യംഘിം-ഇലവി ന്വേര്. 

തൊലി. പുനന്റവംതമിഴാമവേരു”. അഗരു--അകില്, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്. ദീപൃകം: 

_ അയമോദകം ഹവ സമം. മുതം ൫൧൭ വിധി പ്രകാരം ശുഭ്ധിയാക്കി നീഠറിയ അഭ; 

ഴ് 



ചേഫയോഗങ്ങറം ൧൯൭ 

കഭസ്ൂം. പാദാം ശംം3മേല്പഠഞ്ഞ ഒരു മരുന്നിന്െറ നാലിലൊരഭഗേം വ്വിമയങകേ 

കഞ്ചോവു”. മേല്പറഞ്ഞ എല്ലാ രഷധങ്ങളു.ം ക്രടിയ അളവിനു യോജിപ്പിക്ക. 

മേല്പറഞ്ഞവ യഥായോഗ്യം ചുണ്ണ്ിലൂം അരച്തം നേപ്പിച്ചും എടുത്തു എല്ലാം ക്രടിയിട 

ത്തോളം പഞ്ചസാരയും ഓഭചിതൃംപോലെയുള്ള അളവന നെയ്യും തേനും ചത്തു 

മര്ദ്ടിലു ലേഹമറക്കുകം (പഞ്ചസാര പാവുകാച്ചി പൊടിചേതുതു പനയ്യും ആധി 

യാല് തേനുംചേത്തു പഠകമാക്കുന്നുണ്ടു്ം ഇതു പഴക്കത്ത'നു കുദറക്കൂടി നന്ന”) പി 

ച്ചിപ്പു, ചെമ്പകപ്പൂ, തഴേംപയ ഇവ കൊണ്ടു മണംപിടിക്ക, ഒരുനേരം ഒന്നരക്കഴഞ്ഞൂ 

വീതം സേവിക്ക, ശ്രക്വൃഭ്ധി ഉണ്ടാക്കും. പാലോ ഇലവി ന്കഷഠയമേം മറവ 

ശുക്ലവൃദ്ധികരങ്ങളുയേ ഉഴുന്ന്, നായ്യയരുണപ്പരിപ്പ്ം മുരിങ്ങല്ലു, മുതലായവയുടെ 

യ്ൂഷമോ അനുപാനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കം വാതം, ക്ഷയം, ൧൭, ല്ല 

തിസാരം, രക്തപിത്തം മുതലായ അനേക രോഗങ്ങഠം ശമിക്കും. അഗ്നിദീച്ചും 

ബുദ്ധി മനഃപ്രസന്നത, ധാതുവൃഭ്ധി, വകേ്ശക്തി, ബലം, ആരോഗ്യം, കാന്തി 

കൃതലറയവയും ഉണ്ടാകും. 

൨൭. ഭാര്റ്റമു ച്രാടിലേഹം 

ഭാര്്റമ ചാർ ശതാദ്ധം വാശായാ കണ്ടകായ്യാശ്ച പാചയേത് 
തുലാമിതം ജലം ദത്വാ നിശാചരചതുഷ്ട്യം 

'ജലാഡ്ഥകേ പചേത്തൌ ചത്ുത്ഥമവശേഷയേത് 

വ്ര്ൃപൃതഞ്ച തത്സവം സിതാപ്രസ്ഥം തതഃ ക്ഷിപേത് 

ഉദ്ശ്േ ഗ്വതാരിതേ തത്ര ചുണ്ണാനീമാനി ദാപയേത? 
ഭാര്ങ്ക്ടീ വചാശ്വദംഗഷ്ണ്ാ ച ത്വഗേലാപത്രജിരകം 

യവാനീ ചാജമോജാ ച വാംശി കാലത്ഥജം രജഃ 
കട്ഫലം പാഷ്യയരം ശൃംഗി കോലമാത്രം ക്ഷിപേത്തതഃ 
ഫന്തി പഞ്ചവിധം കാസം ശ്വാസമേവ സുദാരുണം 
യക്ഷ്മാണം ഫ്തി ഫിക്കാഞ്ച ജ്വരം ജീഷ വൃപോഫ്ഥതി 

രോഗാനേതാന് നിഹന്ത്യാശു ബലപുഷ്ടവൃഗ്നിവദ്രാനം. 
ഭാമങ് ഗിം-ചെവതേക്കിന്വേരു” പലം ൫. കണ്ടകരരിച്ചുണ്ടവേരു”. വാശാട 

തആടലോടേകവേരു് ഇവ രണ്ടുംക്രടി പലം 8.0, ഇവ ത്ആറേകാല് ഇടങ്ങഴി വെള്ള 
ത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ചു പിഴിഞ്ഞരിക്ക. നിശാചരചതു 
ഷ്യം നാലു വാവലുകളുടെ മാംംസം (കുണ്ടും കാല്യം കുടലും മറവം കളഞ്ഞു, എടുത്തു 
നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് വെന്തു ഇടഞ്ങഴിയാക്കുക. (ഇതില് അവയുടെ രസം 
മുഴുവന് പുഠപ്പെടത്തക്കവണ്സ്സും വെള്ളത്തില് കഷായംവയ്ക്കന്നതും മാംസരസം വിധാ 
നപ്രകാരംത ന്നെ ചെയ്തൂ എടുക്കുന്നതും കൌമളറമെന്നു തോന്നുന്ന. നിശാചരമാംസം 
ക൨ള്൭൫൭൯൩൨െറ മാംസമാനെന്നും അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടു”) കഷായം രണ്ടും അരിച്ചു ആ 
തില് ൧൭൬ പലം പഞ്ച സരേചേത്തു ലേഹപാകമായാല് ഭാര്ങ് ഗിംചെവതേക്കിന്ല് 
വേരു, വചം-വയമ്പും ശ്വദംഷ്ലൂടംഞ്ഞെരിഞ്ഞില്ം ത്വക് --ഇലവമൃങം, ഏലത്തരി, 
ചത്രം..പച്ചില, ജീരകം, യവാദിടകഠാശാണി, (ആശാളി എന്നും പക്ഷം) 
.ജമേോജം. അയരമാഭകം. വാംശിംംരവന്തൃവ്ം കെയലത്ഥയംരജംമുതിരപ്പെടി, 
കട് ഫലംടകമിഴിന്വേത്. പെരഷ്ട്യരം.വുഷ്ട്യരമൂലത്തിന്വേരു്, തൃംഗിടകക്ക 
ടകത്തുംഗിം ഇവ ഒന്നരക്കഴഞ്മുവീതം പൊടിച്ചു വിതറി ഇളക്കിച്ചേത്തു സേവിക്ക. 
ഏല്ലാവിധമു വള കാസശാസങ്ങളു.ം രഠജയ ചഷ്ണ്രാവും ഇശ്മിള്ു.ം ലീണ്ണ്ുജ്പരധും ശമിക്കും... 
ബലവും പുഷ്ടിയും അഗ്നിദീഫ്ണിയും മുണ്ടാകും, 



൧൯൮ സഹസ്രയോഗം 

. ൨൬. പുനന്നവാദിലേഹഫം. 

പുനന്നവാമുതാദാരുദശമൃലരസാഡ്ഥകേ 
ആദ്രകസ്യ രസപ്രസ്ഥേ ഗുഡസ്യ ച തുലാം പചേത് . (൧ക്. 
തത്സ് ഭം വ്യോഷപത്രൈലാത്വക് ചവ്വ്യൈഃ കാഷികൈ പ്ല 
ലുണ്ണീകൃതൈഃ ക്ഷിപേത'ശിതേ മധുനഃ ക്ഡുബം ലിഹഫേത് 

ലേഹഃ പൌനന്നവോ നാമ ശോഫശ്ശൂലനിഷൃദനഃ 
കാസശ്വാസാരുചിഹരോ ബലവണ്ണ്്ാഗ്നിവദ്ഥനഃ 
പുനന്നവംതമിഴാമവേരു*ം അമൃതം ചിററമൃതു”ം ദറരും: ദേവതാരം, ദശമൂലം: 

ക്രവളം, കുമിഴ്, പാതിരി, പയ്യംഴാന്ത, മുഞ്ഞ, ഓരില, മൂവില, ചെവവഴതിനം 
വെണ്വഴുതിന ഇവറഠി൯വേരു്, ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ ഏല്ലംംക്രടി ൩൨ പലം ഏട. 
ത്തു ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷഠയംവച്ചു നാലു ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു 
അതില് ആദ്രഷസ്യരസപ്പസ്ഥം.-ഇടങ്ങഴി ഇഞ്ചി ീരും, ഗുഡസ്യതുലാം-ഒരു തുലാം 
ശക്രെയും ചേത്തു ലേഹപാകമായഠല് ല്യോഷം-ത്രികട്ട്ക്. പത്രം:പച്ചില, എല: 
ത്തരി, ത്വക്--ഇലവര്ങം. ചവുംടകാട്ടമുഭളകിന്വേരു്. ഇവ ൩. കഴഞ്ചുവീതം 
പൊടിച്ചതു ചേത്യിള.ക്കി നാഴി തേനും ആറിയശേഷം യോജിപ്പിച്ചു സേവിക്കും. 
ശോഫം, ശ്രുല, കാസം, ശ്വാസം, അതുചി മുതലായവയെ ശമിപ്പിക്കും. ബലം, 
നിറം, അഗ്നിദീപ്തി ഇവ ഉണ്ടാക്കും. 

൨൭. ദ്രാക്ഷാദിലേഫഹം 

ദ്രാക്ഷാപ്രസ്ഥം കണാപ്രസ്ഥം ശക്കരാദ്ാതുലാം തഥാ 
ദ ധിപലം മധുകം ശ്രണ്ണീം ത്വകക്ഷീരിഞ്ച വിചുള്്്റിതം 

ധാത്രീഫലരസദ്രോണേ ക്ഷിഘപാ തപ്പേഫവത"പചേത് 
ശീതാന്മധുപ്രസ്ഥയുതാല്പിഫ്യാത" പാണിതലം തതഃ 

ഫലീമകം പാണ്ഡുരോഗം കാമിലാഞ്ച നിയക്ഛൂതി 

ദ്രംക്ഷപ്രേസ്ഥംമുന്തിരി ്ംപ്പഴം പലം ൧൬. കണാപ്രസ്ഥംട-തിപ്പലി പലം. 

൧൬. മധുകംട-ഇട്ിമധുരം. ശരണ്ണിം ചുക്ക്, ത്വക്ക്ഷീരിം- ക്രവന്ത൨് ഇവ ൨പലം 

വീതം. മുന്തിരിങ്ങാ കുരുകളഞ്ഞും മറവളളവ ചുശ്ല്്ിച്ചും യോജിപ്പിക്കം ധാത്രീഫല 

രസദ്രംണേ_.൧൬ ഇട ങ്ങഴി നെല്ലിക്കം ദീരില് , ശക്കരാഭ്ധാതുല-ംടത്ര൯പതു പലം. 

പഞ്ചസരരചേത്തു പാകമയാല് മേത് പഠഞ്ഞ മരുന്നകഠം പൊടിച്ചതു വിതഠി ജു 

ഉക്കി തആഠിയംല് തേനും ചേത്തു സൂക്ഷിച്ചു മുന്നകഴമുവിതം സേവിക്ക. പ൦ണ്ഡുവും. 

കാമിലയും മറവം ശമിക്കും. 

൨൮. ജീരകാദിലേഹം (മുട്ടക്കുഴമ്പു) 

ജീരകം മോദകം ധാന്ദ്യമശ്വഗന്ധം വിഴാലരി 
കാളാനുസാരി മുളകും തൂക്കി നിഷ്ട,മൊരോന്നിവ 

ദ്വിനിഷ്ഠം മാഗധീ ചൈവ യഴഷ്ടിരണ്ടര നിഷ്ടവും 
അക്ഷതം രണ്ടുനിഷ്ടഞ്ച കൂട്ടി നന്നായ പൊടിച്ചതില് 

കാ൪ ജീരകം വെളത്തുളളി കുന്ദുരുഷ്ട്ഞ്ച കൊട്ടവും 

മായാക്കു മാഞ്ചിയും ചുക്കും കച്ച്യോലം താര്ക്ഷ പച്ചയും 



ലേഹയോഗങ്ങറം ൧൯൯ 

ഗോരോചനയിതെല്ലാമേ അദ്ധാനിഷ്ട്ും പൊടിച്ചതും 

മുമ്പിലേപ്പ്യൊടിയും കരട്ടി വസ്ൃശോധനുചെയ്യുഥ 

കരിക്കി൯ ജലവും നാഴി മുലപ്പാല് പഞ്ചസാരയും 

ക്രട്ടിക്കലന്നരിച്ചിട്ട പചിച്ചു കുവകും പദേ 

പൊടിയുംചേത്ര്ത പാകത്തില് നാലുമുട്ടയുടച്ചതില് 

വെകൂളക്കരു കലന്ിട്ട പാകത്തില് വാങ്ങിവച്ചതില് 

ഉരിയത്തേനുമൊന്നിച്ച പാകമാക്കിയെടത്തഥ 

പച്ചനെ ിക്കമാത്രത്തില് സേവിക്കാം രണ്ടുനേരവും 

രാജയക്ഷ്മാവുവദ്ധിച്ചിട്ടൊച്ചപാരമടച്ചതും 

പഴുപ്പം വ്രണവും വിക്കം പനിയും പാശ്വവേദന 

ആതിസാരം കഫാന്നാററമിവയെല്ലാം ശമിച്ചുപോം. 

മോദകം അയമോദകം, ധാന്യം കെറത്തമ്പറലരി, അശ്വഗന്ധംട അമുക്കുരം . 

കാള ഠനുസാരി ഉലുവാ. നിഷ്ഠ ൦ കഴഞ്ച്. ദ്വിനിഷ്കംടരണ്ടു കഴഞ്ച്. അക്ഷതം കുട് 

കവ്റ്ാലം, കാകോകില്, ചെവചുന്ന. വിഴാല് ഇവഠറഠിന്നരിയും കൊത്തമല്പിയും 

ഏലത്തരിയും. കാ൪ടമുത്തഅ. കുന്ദുതുഷ്ടം -വെള്ളക്കുന്തിരിക്കം. താര്ക്ഷ്യപച്ചടഗരു 

ഡപ്പച്ച. അഭ്ധനിഷ്ടം-അരക്കഴഞ്ച്ം ശേഷം സ്തൂഷ്ടും.) 

൨൯. - വ്യാഫ്ര്യാദിലേഹം 

പഖേദ്ധ്യാഫ്വിതലാം ക്ഷുണ്ണുാം വഫ്യ"പാമാഡ്ഥകേ സ്ഥിതേ 

ക്ഷിപേത പൂത്തേ സംപൃ൪ണ്യയ വ്യോഷരാസ്റത്റാ /മൃതാഗ്നികാന് 

 ശൃംഗീഭാര്ങിഘനഗ്രന്ഥിധന്വയാഷാന് പലാദ്ധകാന് 
സഘ്്യിഷഃ ഷോഡശപലം ചത്വാരിംശതപലാനി ച 

മത്സ്യണ്ഡികായാ ശുദ്ധായാഃ പുനശ്ച തദധിശ്രയേത് 

ദവീലേപിനി ശിതേ ച പൃഥക് ദ്വികഡുബം ക്ഷിപേത് 

പിപ്പുലീനാം തൂഗാക്ഷീയ്യാ മാക്ഷികസ്യ നവസ്യ ച 
ലേഫോയം ഗൃന്മഹൃദ്രോഗടന്നാമശ്വാസകാസജിത് 
വ്യാഘ്വീതൂലാം-.൧-0 പലം വഴുതിനവേരു ', നുവക്കി ഇടിച്ചു ൬൪ ഇടത്ങഴ ; 

വെള്ളത്തില് കഷായംവവ്ചു നാലിടങ്ങഴിയഠക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു ചത്വാരതിംശത്“ പ 
ലാനിംരഠ പലം. മത്സ്യണ്ഡികംമീന്കണ്ണ്ണിശക്കര (കല്ക്കണ്ടുമചേക്കുന്നതും കൌ 
ഉളം) ചേത്തു ലേഹപകേമായാന് -- വ്യോഷംടേമുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി. രാസ്റ്റം-ചി 
ാഠരത്ത. അ മൃതട പിറഠമുതു ി അശഗ്നികം-കെടവേലിക്കിഴങ്ങു്. തൃംഗിടകക്കക 

തംഗിം ഭാര്ങിം- ചെവര്തക്കിന്ദവരു”. ഘനംപമുത്തങ്ങ. ഗ്രന്ഥിടകാട്ടുതിപ്പലിവേ 
രും യന്വയഷോംടകൊടുത്തുവവേരു്. ഇവ അരപ്പലംവീതം പൊടിച്ചു ചേത്തി 
കൂക്കി വാങ്ങി ആറഠിയറല് തിപ്പലിപ്പൊടി തഗക്ഷോീരിടകൂവന്തവ. ഇവ വൃ പലംവീ 

തവും ഇരുനാഴി തേനും ചേത്തിഭക്കി സൂക്ഷിക്ക, ഇതു സേവിച്ചാല് ഗുന്മം, ഹൃദദ്രഠ 
ഗം, അശസ്സസ്, ശ്വാസം, കാസം മുതലായവ ശമിക്കും, 

൩൦9. ദശമൂലഫരിതകീലേഫ 2 0 ( ൧) 

ദശമൂലകഷായസ്ൃയ കംസേ പഥ്യാ ശതം പചേത? 
ദത്വാ ഗുളതുലാം തസ്തി൯ ലേഫേ ദ്യാദ്പിചുട്സ്ിതം 



൨ഠ0ഠ സഫസ്രദയാഗം 

ത്രിജാതകം ത്രികടുകം കിഞ്ചിച്ച യവശൂകജം ലം 
പ്രസ്ഥാദ്ധഞ്ച ഹിമേ ക്ഷദ്രാത്തന്നിഹന്ത്യുപയോജിതം 
പവയടാശോഫഭ്പരഗുന്മമേഹകാശ്യാമവാതാമുകരക്തപിത്തം 
വൈവ ചമുതാനിലതശ്രക്സദോഷശ്വാസാരുചിപ്പീഫഗരോദരംച 
ദശമൂലം ൧൬ പലം. ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിടഅ 

്ിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു അതില്. ഒരുതുലാം ശക്കരയും ൧൧00 മുഴുവന് കടുക്കായും 
ചേത്തു കുവക്കി പാകമാകുമ്പോഠം ത്രിജാതകം-ഏലം, ഇലവര്ങ്ങം, പച്ചില. ത്രിക 
തകാഠട ലുക്ക, മുക; തിപ്പലി. ഇവയും കുറഞ്ഞ അളവി യവശ്തുകജം ചവക്കാ 
രരൂം പൊടിച്ചതു ചേത്തിഭക്കി വസ്ഥാഭ്ധാം- ഇരുനാഴി. ക്ഷദദ്രാടേോതന്ം തണ്ടത്അ ശേഷം യോറയിപ്പിച്ചു മസവിക്ക, ശോഫം, ജ്വരം, ഗുന്മം; മേഹം. ൃശത. ആമദോഷ 
അം, വാതരോഗം, അമുപിത്തം, രക്തപിത്തം, നിഠപ്പകഷ്ഷ, മൂതൃദോഷത്ങ൦ം, 
തുക്സദേംഷങ്ങറം, ശ്വാസം. അരുചി, പ്പീഹോദരം, ംകെവിഷദോഷം മുതലായവ 
ശമിക്കംം ദശമൂലം ഓരോന്നും ൧ പലംവീതം ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷാ 
യംവച്ചൂു നാലില്പൊന്നാക്കണമെന്നും ത്രിജംതവും ത്രികടടവും മൂന്നം നാലം കഴങ്ഞ്ചെ 
ന്അം പലമെന്നം യവക്ഷാരം മുന്നു കഴഞ്ചുവീതവും ചേക്കണമെന്നം ശാസ്്ര്രന്തരവും 
കോന്നുന്നണ്ടട്, ി 

൩൧. ദശമൂലാദിലേഹം. 

ഏകൈകശോ ഭശപലേ ദശമൂലകുംഭ.- 

പാഠാദ്വയാക്കഫഘുണവല്പഭകട്”ഫലാനാം 
ദശ്ധോ സ്രുതേ ൧ബുകലശേന ജലേ തു പക്വേ 
പാദസ്ഥിതേ ഗുളതൂലാം പലപഞ്ചകഞ്ച 

യ ഒല്യാത പ്രത്യേകം വ്വയോഷ ചവ്യാഭയാനാം 

വഫോര്മ്മുഷ്ടീ ഭവ ദ്വ യവക്ഷാരതശ്ച 
ദവിമാലിമ്പന് ഹന്തി ലീഡ്ോ ഗുളോ ഹ്യ 
ഗുന്മപ്പിഫാഗാഃകഷ്ഠമേഫാഗ്നിസാദാന് ' 

ദശമൂലം, കുംഭം ത്രകോല്ലുക്കൊന്ന. പാഠാഭവയംം-പാട ക്കിഴങ്ങു് രണ്ടിനവും, 

അശ്കം. എരുക്കിന് വേരു്. ഘുണവല്ലട-.അതിവിടയം. കട” ഫലം കമിഴിന്വേരു”. 
ഒരു കുടത്തിലാക്കിച്ചൂട്ട ഭസ്മമാക്കി, ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെടളത്തില് കലക്കി തെളി 
(ഉയറഠ! ഏടുത്തു പേരാതെവന്നാല് ക്രടുമല് വെദളത്തില് കലക്കി തെളിക്കാര്) 
വാഠിച്ചു നാലിടങ്ങഴിയാക്കി അതില് ഗുഭതുലാംട ഒരു തുലാം ശക്കരചേയ്ത്തു കരക്കി 
ലേഹപാകത്തില് വ്യോഷം ഥുക്കു്, മുക്, തിപ്പലി. ചവ്യംടകാട്ടുമുളകിന്വേരു”. 

അഭയ. കടുക്കാത്തോട് ഇവ ൪ പലംവീതവും വഫഹ്നിം-കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു്ം യവ 
ക്ഷാരം--ചവക്കാരം ഇവ ൨ പലംവീതവും പൊടിയാക്കി യോജിപ്പിച്ചു സേവിക്കു. ഇ 
ന്മം, പ്ലീഹ, അസശസ്സു , പ്രമേഹം, അഗ്നിമാന്ദും ഇവ ശമിക്കും. 

൩൨. ചിത്രകഗുളം. 

തോയദ്രോണേ ചിത്രകമൂലതുലാദ്ധം 

സാധ്യം യാവത് പാദജലസ്ഥമ ഥഥദം 

അഷ്ട്ര ദത്വാ ജീണ്ണഗുളസൃയ പലാനി 
ക്വാഥ്യം ഭൂയഃ സാന്ദ്രതയാ സുസമേതം 



ലേഫയോഗങ്ങറം ൨൦൧ 

ത്രികടുകമിസിപത്ഥ്യാകഷ്ഠമുസ്ലാവരാംഗ- 

“ കൃമിരിപുദഹനൈലാചുണ്ണ്ണകിട്ടേ്ാ,വലേഹം 

ജയതി ഗുദജകഷ്ഠപ്പിഫഗുന്മോടരാണി 
പ്രബലയതി ഹുതാശം ശശ്വചദഭ്യസ്ൃയമാനഃ 

ചിതൂകമൂലതുലദ്ലാം-൭൦ പലം കൊടുദവലിക്കിഴങ്ങ്, തേയോദ്രറണേം ൧൭ 

ഇടങ്ങഴി വെളളത്തില് കഷായ്ംവച്ചു ര് ഇട ങ്ങഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു ഹീണ്ണ 

ഗുളംപഴയ) ശക്രെ ൮ പ.ലം കലക്കി കുവക്കി സാന്ദ്രപകേത്തില്- ത്രികടടകം 5: 

കൂക്ക് ,കരുമുഭ ക്, തിപ്പലി, മിസിംശതകുപ്പം പത്ല്യ--കടുക്കാത്തോട്ം കുഷ്ഠം വെള്ള 

ഒക്കാട്ടം, മുസ്ലടമുത്തത്ജ, വരാംഗംം.ഇലവര്ങം. കൃമിരിപുചചവിഴംലരിക്കാന്മു ം ദഹ 

നടേകൊട്ട്വേചിക്കിഴങ്ങും ഏലത്തരി ഇവയുടെ ചുണ്ണും (അളവു് ഒരചിതും 

പോലെ) ചേത്തിളക്കി വാങ്ങി നല്ല പാത്രത്തില് സൂക്ഷിച്ചു മാത്ര നിശ്ചയിച്ചു സേ 
വിക്കം അശ ധം കുഷ്ഠം, പ്ലീഹേഠദരം, ഗുന്മം ഇവ ശമിക്കും. അഗ്നിഭീഫ്ലി ഉണ്ടാകം. 

൩൨൩. ഗുളാര്ദ്രകം. (ഇഞ്ചിക്കുഴമ്പു”) 

ആര്ദ്രകസ്യ രസേ തുല്യം ഗുളം ദത്വാ ചിരോഷിതം 
: വിപച്യമാനേ സാന്ദ്ര തു ത്രിജാതവ്യോഷവാരിഭാന് 

ജീരകഞ്ച വരാളഞ്ച ദീപ്യകം ധനികാമപി 
സംഭൂയാഡ്യമഭാഗേന ചൂണ്ണ്ുയിത്വാത്ൂ യോജയേത് 
അവതായയ ഗുളാദ്ധാംശമധുനാപി ച യോജിതം 
ഏതത ഗുളാര്ദ്രകം നാമ ശോഹനാശനമാഷധം 

- അഗ്നിമാദ്ദ്യാരുചിശ്വാസകാസപിനസശ്ശൂലിനാം 
ുന്മപ്ലിഹാതിസാ രഷു സന്പ്യാസേ ച പ്രശസ്യതേ. 

ഇഞ്ചിനീര് ഇടങ്ങഴി ൧. പഴയ ശക്ര പലം ൧൬ ചേത്തു് “അടുപ്പിലാക്കി 
ഭലേഹപാകമായാല് --ത്രിജാതം_.ഏലം, ഇലവര്ങ്ങം, പച്ചിലം വ്യോഷം-ച്വര്മ്, 
ഏു൭ക്, തിപ്പലി. വാരിദംടമുത്തങ്ങ. മീരകം. വരറഭംടഗ്രം്മൂ. ദീപ്യകംടഅയമോ 
ഭകം., ധനികടകൊത്തനാലയരി ഇവ പൊടിച്ചുചേത്തിളക്കി (രരേന്നും ര് കഴ 
ജ്യേവിതം) വാങ്ങി തണുന്തറല് ഇരുനഴി തേനും ചേത്തു സൂക്ഷിക്ക. ഇതു സേവി 
ക്ലാല് ശോഫം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, അരുചി, ര്വാസകഠ സങ്ങഠം, ഗ്രന്മം, പ്പ്ഹോദരം, 
അതിസരേം, സന്യംസരോഗം മുതലായവ ശമിക്കും. 

൩൪. മാതളരസായനം (മാതളക്കഴമ്പു') 

ഡാഡിമസ്യ രസം സ്ത്രന്യമാഡ്ധരൂഷാര്ദ്രകോത്ഭവം 
പ്രത്യേകം പലഷട് കന്തു യുഞ്ജ്യാത്സാധു ഭിഷഗ്വരഃ 

സിതാഗുഡം ഖണ്ഡഡിതാ പ്ലഥ.& ദ്വാദശകം പലം 
ലേഫിഭൂൂതേ ക്ഷിപേച്ചം്ട്്റും രാളാദിനാം ച പാകവിദ' 
രാളം ശൃംഗീചതുര്ജ്ജാതം കതകം വ്യോഷരേണുകം 
കയും യസ്ലിലവംഗം ച നാകലികൃഷ്ണുജീരകം 



൭.0൨. സഫഥസ്രയോഗം 

ജാതികോഷഫലേനാഗകണാഗോപാംഗനാവൃഷം 
സൈന്ധവം നാഗകസുമമഗ്രഗ്രാഹീ ച ചന്ദനം 
കസ്തൂരീരോചനാമുക്താഭസ്യേന്ദുമുഗരേതസീ 
പ്രവാളഭസ്തചൈതേഷാം പ്രത്യേകം ച സുവഴ്ണ്ണുകം 

മാക്ഷികം പ്രക്ഷിപേത് സ്ത്ന്യയമാനം ശീത്രയവതാരിതേ 
ശ്വാസം കാസം ക്ഷയം ഹിക്കാം വിദ്രധിമന്തരാശ്രിതാം 
അശഗ്നിമാദ്ദ്യം വമിം ഗ്ുല്ലം ക്ഷതാരോചകഹ്റമ്രജഃ 
പ്പിഫാരോഗം യകൃദ്രോഗം രക്തപിത്തം സ്വരക്ഷയം 
തപ്ദ്രവാന് ജ്വരാദീംശ്ച ഫന്യാദേതദ്രസായനം. 

ഡാഡിമസ്യ രസംം-താളിമാതളപ്പഴത്തിന്നസം. സ്ത്നന്യംമു൦ പ്പാഠല്, ആഡരൂ 
ഷാര്ദ്രകേ-ത്ഭ വം--ത്ടലോടകത്തിലനീരും ഇഞ്ചിനീരുംം സിതംപഞ്ചസാരം 
ഗുഡം--ശക്കര. ഖണ്ഡസിതംംകല്ലൃ ണ്ടു”. രാള പവള്ളൂക്കുന്തിരിക്കം. തൃംഗിടകക്കട. 
കത്തംഗി. ചത്രജജാതകംം-ഏല ത്തതി, ഇലവരങം, പച്ചില, നാഗപല്പവു'. കതതകഠട: 

തേഠഠമ്വേരല് (ചതു നെയ്യു തല് വധത്തരച്ചു ചേക്കണം.) വ്യോഷംട കുക്ക്, മുളക്. 
തിപ്പലി. രേണുകംടഅരേണുകം (വഠല് മുഭകെന്നും ചിലര്) കുപ്യും_.വെള്ളക്കൊട്ടം, 
യഷ്ടി_ ഇരടിമധുരം. ല൪ംഗം ഗ്രായൃം നാകലീടചിഠഠരത്ത, കൃഷ്ണുജീരകം-കരിംജീ 
രകംം ജാതീകേഷഷഫലങറം ൭ ഠതി പത്രിയും ജാതിക്കായുംം നാഗകണംയരത്തി: 
ത്തിപ്പലി. ഗേംപാംഗനാടേ ൩൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു് (അരച്ചുണക്കി!) വൃഷം.കത്ടലോട 
കവേരു“, സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ്. നംഗകുസുമം:നാഗപ്പ. തഗ്രധ്രാഹിടഅക്രാവൂ".. 
ചന്ദനം, കസ്തുരി. രോചനംഗോരേചേന. മുക്യാഭധ്ലൂടടമുത്തുഭസ്യൂം. ഇന്ദുംപച്ച 
ക്കര്പ്പുരം. മൃഗരേതസ്സ് വരുകി൯പുഴുക്ം പ്രവാളഭശ്യംട-പവിഴഭധ്യുംം ജവ സുവ 
ണ്ണുകംട.മൂസ്സകഴഞ്ചു്, മാക്ഷ।കം.ചെ൨രേ.൯. 

മാതളപ്പഴ ത്തിന്൯ നീരു , മുലപ്പാല്, ആടലോടകത്തില (വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ) നീരു" 
ഇഞ്ചിനീരു ഇവ ൬ തുടംവീതം പഞ്ചസാര, ശക്ര, കല്ലചച്ട്” ഇവ ൧൨ പലം 
വീതം ഇവ യഥാധയാഗ്യം മേല്പറഞ്ഞ നീരുകളു.ം ക്രട്ട! പാവുകാച്ചി ലേഹപാകുമ 

യാഅ---വെള്ളുക്കുന്തരിക്കം, കക്കടകത്ൂംഗി, ഏലത്തര'!, ഇലവര്ങം, പച്ചില, നഃ 

ഗല്ല (ട്ടി), തേഠറങ്വേരല്. ചുക്ക്, മുളക്, ചെവതിപ്പലി, ത്ധരേണുകം, വെള്ള. 

ക്കൊട്ടം, ഹുരട്ടിമധുനം, ഗ്രധൂ, ചിഠഠരത്തം, കരിംജീരകം, ജാതിക്ക, പത്തിരി. 

അത്തിത്തിപ്പലി, നംനീടനിക്കിഴങ്ങു്, ആടലേോടേകവേരു”, ഇന്തുപ്പ്, നഗശേപ്പം 

അരക്രാവു, ചന്ദനം, കസ്തൂരി, ഹേരേോചന, മുത്തുഭസ്യം, പച്ചക്കര്പ്പരം, വെരു. 

കിന്പുഴുക്, പവിഴഭയ്യും ഇവ ൩ കഴഞ്ചേവീതം. യഥായാഗ്ും പൊടിച്ചു വിതറി. 

ഇളക്കിവാത്ങി തണുത്താല് ഇത്രടം ചെവതേനുംചേത്തിളക്കി സേവിക്ക. ശ്വാസം, 

കസേം, ക്ഷയം, ഇക്കിഠം, നീംക്ട്ട് എന്നുപായുന്ന മന്തര്വദരധി, അഗ്നിമാന്ദ്യം, 

ഛര്ളി, ഗു്മം. ക്ഷഠശ്ഷധയം, അരുച।, ഫഎദ്രാഗം, പ്പിഹധരംഗംമുതലായവയ്ും രക്ത: 

പ്പിത്തം, സ്വരക്ഷഡം ഇവയും, നീംക്കട്ടിന്െറ ഉപദ്രവവ്യധികളായ ജ്വരം, 

കാസശ്വാസാരുചികഥം ഇവയും ശമിക്കംം 

ഇര യോഗം ഒരു തമിഴ് പാട്ടായിട്ടണു പ്രചാരത്തിലുള്ളത്ത്ം ഈ യേഗേ 

ത്തില് പ്രയോഗസമ്ഖ്രദായേത്തില് നിന്നും ഭല്ലം വൃത്യാസങ്ങം ഉണ്ടും അത്തി 

ത്തിപ്പലിയും ആടലേടേകവേരും പാട്ടില് ഇല്ല; ചേത്തു ൨രാവമില്ലം കസ്തുരി മുത 

ല്ല മള മരുന്നുകഥം ഒരു കഴയ്ചേവീതവും ചിലത് അതിലും കുറച്ചും ഒരചയൃമനുസ 

രിച്ചും ചേത്തുകാണുന്നു തുതൃവേള നീര് മുതലായവ ചേത്തും പല വിധാനര്ഭദത്ഞ. 

ളോടട്ടകൂടി ഇതിനെ ഞാനും മഠ പല വൈദ്യന്മാര്ം പരമ്പരാനുഗര മായി പ്രയോ 

ഗിച്ചുവരുന്നു. ഓധേരാ സ്ഥലങ്ങളിലും യോഗവും വിധാനവും വിദിന്നമായിത്തന്നെ 

ദോറണ്ുന്നും 

ി 



ലേഫയോഗങ്ങറം ൨.0൯... 

൩൨൫. ഗണ്ഡീരരസായനം (അരിഷ്ടം) 

സമൂലപൃഷ്ടശാഖസ്യ തൂലാം ഗണ്ഡിരശാഖിനഃ 

തുലാദ്ാം ദശമൂലസ്യ തരിഫലായാഃ പൃഥക് പൃഥക് 

അദധാപ്പസ്ഥം ത ഗോസ്ത്റന്ൃസ്ലഥാ ച കുടചത്വചഃ 

വിഡ്ധംഗാരുഷ്ടയരാംഭോദകലിംഥാന്, കഡുബാംശകാന് 

പാഠാ ദന്തി ശഠീ രാസ്റ്റാ മൂവാ വഫ്ഥിം ച പാലികാ൯: 

സലിലേ ഷോഡശധഗുണേ പക്ത്വാ തം പാദശേഷിതം 

സിതോപലാ ദ്വിതുലയാ പ്പസ്ഥേനായസഭസ്തന$ഃ 

കണാദാപ്രസ്ഥചൃണ്ണ്ണന ഗ്രന്ഥികാമ്രേണ യോജിതം 

പിഷ്ടൈസ്തിക്ൂവിഡംശഗൈലവാലുകൈസ്ത്ര പലാദ്ധകൈഃ 

പ്രലിഘഐ സ്ഥാപയേത് സ്റ്റിശ്ധഭാജനേ മാസമാത്രകം 

കാമിലാപാണ്ഡുഹൃദ്രോഗവാതാസ്തഗ്വിഷമജ്വരാ൯ 

മേഹാരുചിശ്വാസകാസാ൯ ഫത്തി ഗ്രന്ധ്യര്ബ്ബ,ദകൃമിന്. 

ഗണ്ഡ്രശാഖി_.മാഅ്ങാനാഠി സമൂലം പലം ൧00൭ (്രുന്നാല് നാരങ്ങാചേത്ളു. 

ണ്ദൊക്കിവരുന്നതു് ഇതിന് പ്രകാരമുളള ഗുനനങ്ങറാം ഉണ്ടാകുന്നതിനു യോജിച്ചതാക 

യാല് ആവിധം ചേത്തുണ്ടാക്കിവരുന്നതാണ്ം മാങ്ങാനാഠി ന്നെ ചേത്തു ഗന്ധീ 
രരസായനം ഉണ്ടാക്കിയതില് ഇതില് പഠയു൩ രോഗങ്ങറാക്ക് അനുഗുണംതന്നെ 

യാണു”. ഗന്ധീരത്തിനു മാങ്ങാനാറി ഏന്നം മറവമല്പ-തെ നാരങ്ങ എനം അത്ച 

മില്ല എന്നതും നി ംശയമാണു്) ദശമൂലം, ഗോസ്മൂനടമുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം. കുടച 
ത്വക് കുടകപ്പലേവേര്തൊലി. വിഡംഗംം-വിഴാലരി, അധരുഷ്ടരംചേക്കരും 

അംഭോദം മുത്തങ്ങം കലിംഗംടകുട കപ്പഠലയരിം പാഠട-പാടക്കിഴങ്ങു്. ദന്തി. 
നാഗദന്തിവേരു”ം ശഠീടകച്ചോലം, രാസ്റ്റ--ചിഠറരത്തം മൂവം-പെരുകേരുന്പവേ 
രു, വഹ്നിം-കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്. സിതോപലടകല്ല ണ്ടും ആയസഭധഡ്മും-ഇരു. 
യുഭാസ്മം: കണടതിപ്പലിം ഗ്രാഥികംകാട്ടതിപ്പലിദവരു. ആമം..ഒരുപലം, തീ 

ക്ഷ്വ്ഒ ംടമുഭക്ക്. 
ഇതു അരിഷ്ടദയാഗമാണു്ം ഇതിനെയാണു” ലേഹമമക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതു്, 

രണ്ടുവിധമുള്ള വിധാനവും താഴ ചേക്കുന്നു---മതാന്തരങ്ങളം വിധാനഭേദങ്ങളു.ം 
വിസ്പൂരഭയത്താല് വിവരിക്കുന്നില്ല. 

മാങ്ങാനാഠി സമൂലം പലം ൧൨൧0. ദശമൂലം ഒഓനോന്നം ൪൫ പലംവീതം, ത്രിഷ. 

ലത്തോട്ട്” ഒരോന്നും ൮ പലംവീതം. മുന്തിരിങ്ങാ, കുടകപ്പാലവേര് ഇവ ൮ പലം 
വീതം. വിഴാലരി, ചേക്കുരു, മുത്തങ്ങ, കുടകപ്പാലയനി ഇുവ ൪ പലംവീതം: പടേ 
ക്കിഴങ്ങു”, നാഗദന്തിവേര്, കച്ചേഠലം, ചിററരത്ത, പെരുംകുരുമ്പവേര്, കൌടുവേ 

ലിക്കിഴങ്ങ് ഇവ ഓരോ പലംവിതം ൨൧൨ ഇജടങ്ങഴി വെലളത്തില് ചത ച്ചിട്ടു കഷം 
യംവച്ചു ൭൩ ഇടങ്ങഴിയാക്കി പിഴിത്തെരിച്ചു രണ്ടുതുലാം കല്ലചൃണ്ടു കലക്കി ൧൬ 
പലം ഇതമ്മുഭയ്കവും ൮ പ്ലം തിപ്പലി ടപ്പാടിയും മഒരുപലം കാട്ടതിപ്പുലിവേരില് 

പൊടിയും ചേത്തു നെയ് പൂരടി മയങ്ങിയ പാത്രത്തിനകത്തു മു€. ക്ക്, വിഴാലരി, 

ഏലഠവാലുകം ഇവ അരപ്പലംവീതം അരച്ചൂതേച്ച് അതിലാക്കി ശീലമണ്ചെ 
കുഴിച്ചുവച്ചു ഒരുമരസം കഴിഞ്ഞു ഏടുത്തു പിഴിഞ്ഞരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചുവച്ചു സേവിക്കും 
കാമില, പാണ്ഡു, ഹൃദ്രോഗം, രക്തവാതം, വിഷമമ:പരം, പ്രമേഹം, അരുചി, 
ശപാസകാഡങ്ങറം, ഗ്രന്ഥി, അര്ബുദം, കൃമി ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

ലേഹം സാധരണ ഉണ്ടാക്കിവരുന്നതിനു പ്രംയേണ മരുന്നുകഠം ഇതൊക്കെ 
ത്തനെയായാലും അളവിനു പല വൃത്യംസങ്ങളു.ണ്ടട് . ഒരു സാധാരണവിധാനം.. 
താഴെ ചേകുന്നം 



൨൦0൪ സഹസ്രയോഗം 

മാങ്ങാനാറി ൧൨0 പലംം ദരമൂഖം ൫0 പലം. ത്രിഫലത്തോട് മുന്തിരിങ്ങ കട 
കപ്പാല ഇവ ൮൮ പലം വിതം. വിഴാലരി, ചേക്കരു ഇവ ൪ പലംവീതംം ൧൯൮ 
ഇടങ്ങഴി വള്ളത്തില് കഷായവേച്ചു ൪൮ ഇടങ്ങുഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിക്ചു ഇരുന്തൃ൨ 
പലം കല്ക്കണ്ടോ പഞ്ചസാരയേറ ചേത്തു ലേഹപഠകമായാല് മുത്തങ്ങ, കുടക 
കാലയരി ഇവ ൪ പലംവീതം. പാടക്കിഴങ്ങു”, നാഗദന്തിവേ, കച്ചോലം  ചിററ 
രത്ത, പെരുംകുരുമ്പവേരു', കൊട്വേലിക്കിഴങ്ങു” ഇവ ഓാരേധ പലംവീതം, മുളകും 
വഴഠലരിക്കാന്മു്, ഏലാവാലുകം ഇവ അരപ്പലംവീതം. തിപ്പലി പലം ൮. കാട്ട 
തിപ്പലിവേ൦ പലം ൧. ഇവ പൊടി ലൂചേത്തു ൧൬ പലം ഇരുന്മുഭധ്യൂവും ചേത്തി 
ഉക്കിവാങ്ങി സൂക്ഷിക്ക, ഗുണം മുന്പറഞ്ഞ 3പാലെം ചെവനാരങ്ങ ചേക്ടന്നതാ 
യാല് പിഴിഞ്ഞു അതിനെ സ്വരസവും ബാക്കി മരുന്നകഥാക്കു പലത്തിനു ഇടങ്ങ 

ം ജിപ്പകാരം വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ൂതും ചേത്തുകൊഠംക, വമ്ളിനാരങ്ങ കഷാ 
യംവയ്മ്യന്ന പക്ഷത്തില് മങ്ങോനാറിക്ക പഠഞ്ഞ ന്ദിയമംതന്നെം അഷ്ടാംഗഥസംഗ്ര 
ഫഹത്തിം.ല ഗന്ധീരയോഗവും 4 പഞ്ചറഡുൃകത്തുഗണ്ഡീരം ? എന്നാദിയായ യോഗ 

വൂംക്രടി താരതമുപ്പെടുത്തി ജിജ്ഞാസുക്കഠം നിരൂപണംചെയയൂ ഗ്രഹിച്ചുകെൌഴംക. 

൩൬. കോഴിക്കുഴമ്പു. 
കവൃത്തകുക്കുടം മുട്ടക്കാലമായുള്ളതൊന്നിനെ 

തൊലിച്ചു ദുഷ്ടുനിക്കീട്ട ദ്വിപലം ലവണത്തിനെ 

കലക്കി നിരൊഴിച്ചിട്ടു വേവിച്ചിട്ടതെടുത്തുട൯ 
എല്ലനീക്കിയരച്ചിട്ടു തേങ്ങാപ്പംലതിലെണ്ചലം 
ഗുളം കലക്കിച്ചേത്തിട്ട കായം ചവ യ കടുത്രയം 

തിപ്പുലിമൂലവും തോട്ടിവേരും ലത്രനജീരകം 

ഓോപലം പൊടിച്ചിട്ടങ്ങെണ്ണ്ടയും നെയ്യുമൊപ്പുമായ” 

ഉഴക്കുഴക്കുചേത്തിട്ടു നാഴിത്തേനും കലന്നതില് 

ലേഹപാകത്തില്വാങ്ങിട്ട സേവിച്ചാല് ഗുന്മശ്ുലയും 
ഉടദരേ വിക്കവും നോവും ശമിച്ചിടുമസംശയം 

വൃദ്ധി ഗുന്മം പ്ലീഹ ശ്രുല ഉദരാമയമെന്നിവ 
തമ്മിലദ്ധ്യോന്യയോജ്യങ്ങറം ചികിത്സകളിലൊക്കെയും. 

കരിം പിടശേഴൊഴി ഒന്നിനെ ചിറകും കാലും ചുണ്ടും കുടലും മലവും കളഞ്ഞു നു 

ക്കി രന്ടുപലം ഇന്തുപ്പുകലക്കിയ നീരൊഴിച്ചു വേവിച്ചെടുത്ത ഏല്ലനീക്കി പ തേ 
അയുടെ പാഠാല് പിഴിഞ്ഞു അതില് ൮ പലം ശക്കരയും ഈ മാംസവും യോജിപ്പിച്ചു 

ലേഹപാകത്തിന്, സോമനാദികായം, കടേമുഭകിന്വേരു, ചുക്ക്, മളക”, തിപ്പ 

ലി, കാട്ടതിപ്പലിറേരു്, കാത്തോടിവേരു*, വെളു ഒളി, ജീരകം ഇവ ഓരോ പലം 
കൃഴ്ണ്ുമാക്കി അതും ഓരാ തടം വിതം നെയ്യും നല്ലെള്സ്ുഷും ചേത്തിള ക്കി വാങ്ങി ത്ത 

ദിയാ നാഴി യേനം ചേത്തിളക്കി സേവിക്കം വൃദ്ധി, ഗുന്മം, പ്ലീദഹോദരം മുതലാ 

യവ ശമിക്കും, 
൩൭. പുഷ്ടരാഗലേഹം. 

തമിഴാമ തുലാം പാദം ചെറനാരങ്ങയമ്പതും 

ശ്രശ്മാണ്ഡമാവ൮ നെല്ലിക്കാ പ്രസ്ഥം പുളിയിടങ്ങഴി 

ക്രക്കില് പ്രസ്ഥദ്വയം പിന്നെ തിന മുന്നാഴികൊള്ളുക 

തക്രത്തില് വെന്തരിച്ചിട്ട മൂന്നിടങ്ങഴിയാക്കിയാല് 



ചേഫയോഗങ്ങഠാ ൨.൫. 

കഡുബാഭ്ാം ഘൃതം തൈലം. പലഷോഡശകംഗുജം 

ചേത്തുവെന്ത വരും പാകേ ജാതിക്കാ ജാതിപത്ത്വരി 

സഫസ്രവേധിയും നല്ല ഗ്രാന്ൃവും പൊടിചെയ്തുടന് 

കഴഞ്ച് രണ്ടു ചേത്രിട്ടു ശക്കരാ പദവേളയില് 

നാഴിത്തേനുമതില് ചേത്തു സൂക്ഷിച്ചാലതു നിത്യവും 

ചെവനാരങ്ങയോടൊപ്പും സേവിക്കാം കാമിലയ്യിഹ. 

തമിഴാമ പലം ൨൫. ൧൨. ഇടങ്ങഴി ട വള്ളത്തില് കഷറഡംവച്ചു മൂന്നിടങ്ങ 

ഗിയാക്കുക. ചെധവനരങ്ങോ പ്ഴിയണം. കുനഭങ്ങ ആദൈണ്ണ്ണവം പച്ചനെല്ലിക്കു 

ഇടങ്ങഴിഷും പനിക്രക്കിലില ൩൨ പലവും പിഴിഞ്ഞു നീംരടുക്കക. ൧൬ പലം 

പിണംപുളിയും മുന്നാഴി തിനയരിഡും ൬ ഇടങ്ങഴ! കോരില് വെന്തു മൂന്നിടങ്ങഴി. 

യാക്കി പിഴിഞ്ഞരിക്കണം, ഈ ദ്രവങ്ങഥം ഒരുമിച്ചുകടി അതില് ൧ഈ പലം 

ശക്കരകലക്കീ രണ്ടുതുടം നെയ്യും രണ്ടുതുടം എണ്ണുയംചേത്തു ലേഹപറകമായഠറല് 

ജാതിക്കാ, ജാതിപത്തിരി, സഹഫസ്ര്രവധി, ഗ്രായ്ൃവു” ഇവ രണ്ടു കഴ .ഷ്യവീതം- 

പൊടിച്ചുചേത്തുവാങ്ങി ആറ യാ നാഴി തേനും യോളിപ്പിച്ചു ചെരനരേങ്ങയള. 

വിര സേവിക്ക. കാമിലയും പണ്ഡേവും മറ൨ം ശമിക്കും. 

൩൮. ത്രിവൃത് കുഴമ്പു. 

പതിനാവപലം ത്രിവൃത്തു വച്ചു- 
ദകേസ്പിന്നിരുനാഴി,നെയ്ചൊരിഞ്ഞു” 

സിതചേത്തതില് നാല്ലലം കുക്കി. 

ക്ക,തമായുള്ള കുഴമ്പു രേചനംപോല്. 

ത്രികോള്ലുക്കെറന്ന പലം ൧൬. ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെദടത്തില് കഷയംവച്ചു, 

൪ ഇടങ്ങഴിയാക്കി അരിച്ചു” ഇരുന്നാഴി നെയ്യുചേത്തു കറച്ചിയരിച്ചു് ൪ പലം പഞ്ചെ: 

സരേചേത്തു കടഞ്ഞു സേവിക്ക. _ വിരേചനം വരും. കാമില, ശോഫം മുതലായ 

രോഗങ്ങഠം ശമിക്കും. കല് ക്൭മില്പാതെതന്നെ മലയാളത്തില് അനേക ഘ്ൃതവി 

ധനേങ്ങ0ം പ്രയോഗത്തില് ഉള്ളവയില് ഒന്നാണിത്. 

൩൯. ചാര്ദെ ഗേയ്യാദിരസായനം. 

ചാ൪ര്ങ*ഗേരിനീരും മുത്തങ്ങാനിരുമൊപ്പും കലന്നതില് 

ജാതിക്കാ ശുണ്ഠി ദീപ്യഞ്ച കടജം ചാഫിഫേനവും 

വൃതാസ്ഥിപൃളപ്പുശയും ഒപ്പുമൊപ്പും പൊടിച്ചുട൯ 

ഒധിതാ൯ മധുതാ൯ ചേത്തു ലേഹമാക്കിച്ചമച്ചുടന് 

സ്വേവിക്കിലതിസാരേ ച ഗ്രഫണിക്കും ഗുണം തുലോം. 

പുളിയാരല്നീരു, മുത്തങ്ങാക്കിഴത്ങിന്നീരു് (ഇതിന് കഷായവുമാകാം) സമം: 
ചേതുുകവക്കിവരുമ്പോം ജാതിക്കാ, കുക്കു", അയമോദകം, കുടകപ്പാലയരി, അവി 
യന്, മത്ജയണിപ്പരിപ്പു്, ജലവിന്പശ ഇവ സമം ചുണ്ണുമാക്കി വിരുറി ത്ൈരേം 
തേനോ കരട്ടി ലേഹപാകമായാല് എടുത്തു സേവിക്കും അതിസാരത്തിനും ഗ്രഹ 
ണിക്കും നന്ന്. 



൨.൦൬ സഹസ്രയോഗം 

“൪0. മധുസ്നുഫീരസായനം (൨) വലിയതു 

ത്രികടുത്രിഫലാത്രിജാതജാതി. 
ഫലപത്രൃഗ്നിവരാളധാന്യകാനി 
ത്രിയവാനിവിളംഗചവ കുഷ്യൂ_ 
ത്രവൃതാഗ്രന്ഥികവാജിഗന്ധികാനി 

സഭാര്ങ്ഗിതേജോവതികേസരാണി 
നിഷ്ടദ്വയോന്മാനവി മൂണ്ണ്ണിതാനി 
സംശ്ുദ്ധഗന്ധോപലമാഹിഷാക്ഷ._ 
മധുസ്നുഹിനാഞ്ച ചതുഷ്ടലാനി 

ദ്വിഷട്പലോന്മാനഘ്ൃതേ വിപക്വേ 
സിതാപലദ്വാദശകം ക്ഷിപേച്ച 
തതോന്മഥിത്വാ തൂ ഖജേന തസ്തി൯ 
സുപാകമായാതി തതോവതാംയ 

പൃവോക്തമുള്ല്റ്റാനി വികീയു ശീതേ 
ഗന്ധോപലസ്യ്യാപി രജാംസി ദത്വവാ 
സംയോജ്യ സമ്യക് ച സുശീതളേ ഹഗ്സ്തി൯ 
പ്രസ്ഥം പ്രദദ്യാന്മധുനഃ സുപാത്തേ. 

വിമ്മയസ്യ ഗുഏത രസായനന്തത് 
പ്രാതരല്പിഫേത് കര്ഷയുതം ഫഹിതാശി 
കുല്യും കിലാസം പിടകാന് പ്രമേഹാ൯ 
ഭഥന്ദരാശോരബുദ ഥണ്ഡമാലാഃ 

നിഫന്തി കണ്ഡ്വാമയവാതരക്ത_ 

പിത്തോതഭവാ൯ ഗുഫ്ൃഭവാന് വ്രണാംശ്വ 
രസായനോധ്യ/യം മുനിനാ കൃതശ്ച 
മധുസ്നുഫീനാമക ഏഷ മുഖ്യഃ 

ത്രികടു ചക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി. ത്രിഫലത്തോട്. ത്രിജാതം---എഏലം, ഇല 

വര്ങം, പച്ചില. ജാതീഫലം-ജാതിക്ക. പത്രിക യാതിപത്തിരി, അഗ്നി-കൊട്ട്വേലി 

ക്കിഴങ്ങു”. വരാലം ഗ്രായൃ. ധാന്യകം -കെത്തമ്പഠലയരി. യിയവാനികഠം ജീര 

കവും കരിംജീരകയും പെരുംജീരകവും. വിളംഗട്ടേവിഴാലരിക്കാമ്മു ചവ്ൃംകാള്ടേ 

മളകിന്വേരു”, കഷ്ഠംകൊട്ടം, ത്രിവൃതാം:ശിവത. ഗ്രന്ഥികംടകട്ടേതിപ്പലിവേരു്, 
വാജിഗന്ധികം- അമുക്കുരം. ഓാര്ങ് ഗീട-ചെവതേക്കി൯വേതു്. തേജോവതിചടചെ 

പ്പന്നയരി. കേസരംനാഗപച്പ വു്. ഇവ ൨ കഴഞ്ചുവീതം പൊടിക്കുകം ഗന്ധ 

കരം പഠലില് ശുഭ്ധിചെയു പൊടിച്ചതു പലം രം ഗുല്ഗുലും വേപ്പിന്പ്പടക്കഷായ। 

ത്തില്യം മഞ്ഞ€ംനീരില്യം ശുഭ്ധിചെഷ്കൂ നെയ്യില് വറത്തു അരച്ചതു പലം ൪. ചീന 

പ്യാവയ" പാലില്പുഴങ്ങി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചതു പലം ര്. 
ഗ് 



വടകാദിയോഗങക്ങറം ൨0൭ 

മുന്നംഴ്'നെയ്യു് അടുപ്പില് വച്ചു ഉരുകമോം അതില് ൧൨ പലം ത്തു 

“ചേത്ത് ഇളക്കി ലേഹ പാകമായാല് വാങ്ങി മു൯പഠഞ്ഞ മരുന്നകളുടെ പെൊടടയും 

ഫഗുത്ഗുലുവും ചീനപ്പാവി൯ം പാടിയുംകടി വിതറി ഇളക്കി അലം ആഠിയാല് ഗന്ധ 

കത്തിന്െറ പൊടിയുംചേത്തു നല്ലവണ്ണം യേോംജിപ്പിച്ച് തണുത്തശേഷം ഇടങ്ങഴി 

തേനും ചേത്തു നല്ല പാത്രത്തിലാക്കി കെട്ടിസൂക്ഷിക്ക. പതിനഞ്ചുദിവസം ി 

ല്ലില് കഴിച്ചുവച്ചിരുന്നശേഷം ആ രസായനത്തിരന ന്നും മൂന്നു കഴഞ്ചുവീതം രാവ 

ലെ സേവിക്ക. ശരിയായ പത്ഥ നഫ്ലാനത്തോടുക്രടിയല്ലാതെ ഇതു സേവിക്കല് 

“പാടില്ല. കഷ്മം. ചുണങ്ങു”, പിടകകഥം, പ്രമേഹരോഗം, ഭഗന്ദരം, അശ 

അര്ണുദം, ഗണ്ഡമാലം ചൊഠി, വാതികങ്ങളായ വിസര്പ്പാദിരേംഗങ്ങറം, പിത്ത 

“ജങ്ങളായ രേഗഗങത്ങംം, രക്താ അ്ങഅളഠയ രേഗഗങ്ങറം, ഗുഹ്യ വ്യണങ്ങഥം മുതലായവയും. 

ഇതുകൊണ്ടു ശമിക്കു ന്നതംകുന്നും ഇതിന് മധുസ്നുഹീരസായനം ഏന്നു പേര. 

വടകാഠടിയോഗങ്ങറാം 

൧, കൈശോരശുല്ഗുലു. 

ത്രിഫലായാസ്രരയഃ പ്രസ്ഥാഃ പ്രസ്വഥൈകമമൃതാ ഭവേത" 
സംക്ഷുദ്യ ലോഹഫപാത്രേ ത സാദാദ്രോണാംബുനാ പചേത് 

'ജലമദാശൃതം ജ്ഞാത്വാ ഗൃഫ്ണിയാദ്വസ്രഗാളിതം 
തതഃ ക്വാഥേ ക്ഷിപേത' ശുദ്ാം ഗുല്ഗുലും പ്രുസ്ഥസമ്മിതം 
പുന3 പചേദയ3പാത്രേ ദവ ൮0 സംഘട്ടയേനൂുഹുഃ 
സാന്ദ്രിഭൂതം ച തം ജ്ഞാത്വാ ഗുഡപാകസമാകൃതിം 
കുഴ്സ്ണികൃതയ തതസ്ത്ത്ര ദ്ൂരവ്യംണിമാനി നിക്ഷിപേത? 
ത്രിഫലാ ദറിപലാ ജേഞയാ ഗുളൃചീ പലികാ മതാ 
ഷഡക്ഷം ത്തൃഷണം പ്രോക്തം വിഡംഗം ച പലാദ്ധാകം 
ദന്തി കര്ഷമിതാ കായ്മാ ത്രിവൃത” കര്ഷമിതാ സൃതാ 
തതഃ പിണ്ഡീകൃതം സവം ഘൃതഭാണ്ബഡേ വിന്പക്ഷിപേത'" 
ഗുഡികാഃ$ ശാണികാ$ കൃത്വാ യുഞ്ജു ൮ ാദ്ദോഷാദ്യപേക്ഷയാ 
അനുപാനം ഭിഷക് ഒദ്യാത“കോഷ്്ലും നീരം പയോഥവാ 
മഞ്ജിഷ്യാദി ശൃതം വാപി യുക്തിയുക്തമത$ പരം 
ജയേത്സവാണി കുഷ്ടാനി വാതരക്തം ത്രിദോഷജം 
സവ്വ്രണാംശ്ച ഗ്രന്മാംശ്വ പ്രമേഫപിടകാസ്ത്രഥാ 
പ്രമേഹോദരമന്ദാഗ്നികാസശ്വയഥുപാണ്ഡുതാ$ 
ഫന്ത। സവാമയാന്നിത്യമുപയുക്തോ രസായന 
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കൈശോരകാഭിധാനോധ്യ"യം ഗുല്ഗുല$ കാന്തികാരക! 
വാശാദിനാ നേത്രഗദാന് ഗുന്മാദിന്൯ വരണാദിനാ 
ക്വാഥേന ഖദിരസ്യാപി വ്രണം കുഷ്ടം വിനാശയേത? 
അമക്ുൂം തീക്ട്യമജിദ്ല്റം ല് വ്യവായം ത്രമമാതപം 
മദ്യം രോഷം ത്യജേത സമ്ൃശഗ്ലണാത്ഥീ പുരസേവക3ഃ 
ത്രിഫചത്തോടു* ഒരോന്നും പതിനാവപലംവീതം. ചിററമൃതു” പലം ഥം 

ഇവ ഇടിച്ചു” ഒരു, ഇരുനുപത്രത്തില് ഇതപത്തിനാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷാ 
യംവക” ൧൨ ഇടങ്ങഴിയാക്കി ൨ ിഴ് ഞ്ഞരിച്ചു” ആ കഷനത്തിതല്് ൧൬ പലം (പച്ച 
മഞ്ഞഠം, വേപ്പില ഇവററഠിന്നീരില് പുഴുങ്ങി കരഴ്കളഞ്ഞു ) ശുദ്ധിയംക്കിയ ഗുല് 
ഗുലുചേത്തു വീണ്ടും പാകംചെയ്യ് ഉടഞ്ഞുചേതംവിധം ചടടകത്താല് നല്ലപോലെ 

ഇളക്കി, കഴു തആ൨രുമ്പോം ര് ഫലത്തോടിന്ചുണ്ണും ൨ പലം. ചിഠഠമൃുതിന്ന്തൂവ* 
ഒരുപലം. ചക്കു, മുളകു, തിപ്പലി ഇവറഠിന്ചുണ്ണം ൬ കഴഞ്ചുവീതം, വിഴാലരി 
ക്കു” പലം അര. നാഗദന്തിവേര്; ത്രികോല്ലക്കൊന്ന ഇവാറിന്ചുള്സ്ം ൩ കുഴ. 
ഞുവീമംചേത്തു യോഴി പ്പിച്ചു” നെയ്യു പുരണ്ടു മയങ്ങിയ പാത്രത്തിലാക്കി മുക്കാല് 
കഴഞ്ചുവീതം ഗുളിക മുരുടി ദോഷകേപത്തിനനുസരിച്ച അനുപാനത്തില് സേവി 
ക്കണം. ചൂടുവെള്ളം, പാത, മഞ്ജിഫ്ഠാദികഷഠായം ഇവ അനുപഠനമുാക്കോം. ഇതു 
എല്ലാമാതിരി കുഷ്ടുങ്ങളെയും, രക്തവാതടത്തയും, എല്ലാമാതിരി വ്രണങ്ങളും, 
ഗുന്മം, പിടകകഠം, പ്രമേഹം, മഹോദരം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, കാസം, ശ്വസേം, ശ്വ 
യഥും പാണ്ഡു മുതലായവയെയും ശമിപ്പിക്കംം ഇതു്” നേതൂരരോഗങ്ങംക്കു വാശാടി 
കഷായത്തലും ഗുന്മത്തിന വരണാദിഗണകഷായത്തിലും, വ്ൂണഅഠംക്കും കഷ്ട 
ഞ്ജറാക്കം കരിങ്ങാലിക്കാതത് കഷായത്തിലും സേവിക്ക. പുളി, തീക്ഷ'ണക്ഷീര 
ണം, സ്ര്രീസംയോഗം, ആയാസം, വെയില്, മദ്യം, കോപം ഇവ പാടില്ല 

൨. അമൃതാഗുല്ശുലു. 

പ്രസ്ഥമേകം ഗുള ച്യാശ്ച അദ്ധപ്രസ്ഥന്൬ ഗുല്ഗുലോഃ 
പ്രത്യേകം ത്രിഫലായാശ്ച തല്പ്രമാണം വിനിര്ദ്ദിശേത" 
സവമേകത്ത സംക്ഷുദ്യ ക്വാഥയേന്നല്വണേ ഭസി 
പാദശേഷം പരിസ്രാവ്യ പുനരഗ്നാവധിശ്രയേത് 

താവല് പചേത് കഷായന്ത യാവത്ധസാന്ദ്രത്വമാഗതം 

ദന്തിവ്യോഷവിഡ്ധംഗാനി ഗുളൂച് തിഫലാന്വിതം 

തതശ്ചാദ്ധപലം പൂതം ഗൃഹ്ണീയാച്ച പ്രതിപ്രതി 
കര്൪ഷന്ത ത്രിവൃതായാശ്ച സവമേകത്ര ചുള്റ്റയേത" 

തസ്തി൯ സുസിദ്ധം വിജ്ഞായ കവോഷ്ള്േ നിക്ഷിപേത" ബുധഃ 
തതശ്ചാഗ്നിബലം ജ്ഞാത്വാ തസ്യ മാത്രാ പ്രയോജയേത് 

വാതരക്തം തഥാ കുഷ്ടം ഗുദജാനൃഗ്നിസാദനം 
ദുഫ്ലുവ്യണം പ്രമേഹാംശ്ച ആമവാതം ഭഥാന്ദരം 

നാഡ്യസ്ഥിവാതം ശ്വയഥും സവാനേതാ൯ വ്യപോഫതി 
അശ്വിഭ്യാം നിമ്മിതഃ പൃവമമൂതാദ്ദേം ഫി ഗുല്ഗുലു. 

ചിഠറർതു” ൧൯ പലം. ശുഭ്ധിയക്കിയ (൧-0ംയോഗംപേലൈ) ഗുല്ഗുലു, നെ 

ല്ലിക്കാത്തോട്ട് , താന്നിക്കാധത്താടു”, കടുക്കാത്തോട്” ഇവ ൮ പലംവീതം, ൧൯൪ ഇട. 

ള് 



പി 

വടകദിയോഗങ്ങറം ൨൧0൯ 

ഒഴി വെട്ളത്തില് കഷായംവച്ചു ൪ ഇടങ്ങഴിയാക്കി നല്പപോലെ മര്ദ്ദിച്ചു പിഴി 

ഞ്ഞു വീണ്ടും അടുപ്പില് വച്ചു വററിച്ചു കഴ്ച ത്തുവരുമേഃ നാഗദന്തിവേള്, ചുക്ക്, 

മുളക്, തിപ്പലി, വിഴാലരിക്കാന്മു , ത്രിഫലത്തോടു ഇവയുടെ ചൂണ്ണുവും ചിററമൃതി൯ 

നവം അരപ്പലംവീതവുയം, ത്രികോല്ലക്കൊന്നയുടെ ചൂള്സ്റും മൂന്നകഴമ്മും അതില് വി 

തഠി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച പാകമായാല് ആഥഗ്നിബല ത്തിനുതക്ക മാത്ര നിശ്ചയിച്ചു 

സേവിക്കം വാതരക്തം, കുഷ്ടങ്ങം, അശസ്പ്, തംഗ്നിമാന്മ്യം, ദുഷ്ടവ്യണങ്ങഥാ, പ്പ 

മേഹം, ത്ൃമവാതം, ഭഗന്ദരം, വാതവ്യാധിക ഠം, ശോഫം മുതലായവ ശമിക്കും. അ 

നുപാനങ്ങഠം ഒന്നാംയോഗം .പഠലെം 

൩. യോഗരാജഗുല്ഗുലു. 

ചിത്രകം പില്പലീമൂലം യവാനി കാരവി തഥാ 

വിഡംഗാമ്പയജമോജാ ച ജീരകം സുരദാരു ച 

വവ്വ്യൈലാ സൈന്ധവം കുഡ്യം രാസ്ത്ലാ ശഗോക്ഷുരധാന 222 

ത്രിഫലാ മുസ്ലുകം വ്യ്യോഷം ത്വഗുശീരം യവാഗ്രജം 

താലീസപത്രം ഗോക്ഷ്ൃരം ലവംഗം സര്ജ്ജികാ ശഠീ 

ദന്തീഗുളൃലിഫഹപുഷാ വാജിഗന്ധാശതാവരീ 

പ്രത്യേകം കഷമാത്രം സു ്യാച്തഷ്ടരഷമഥോമൃതം 

ഏതാനി സുഭിഷക്: പട്ടേ സൂക്ഷ്മകുള്ണ്ണാനി കാരയേത് 

യാവന്ത്യേതാനി ചൂണ്ണ്ഠാനി] താവന്മാത്രോ ഹി ഗുല്ശുലുഃ 

സന്മര്ദൃ സപ്പ്രിഷാ ഗാഡ സ്ത്റിശ്ധഭാണ്ഡേ നിധായ ച 

തതോ മാത്രാം പ്രയുഞ്ജീത യഥേഷ്ഠാഹാരവാനപി 

യോഗരാജ ഇതി ഖ്യാതോ യോഗോയമമൂുതോപമഃ 

ആമവാതാദിവാതാദീ൯ കൃമീന് ദുഷ്ഠവ്രണാനാപി 
പ്പിഹഗുന്മോദരാനാഫടുന്നാമാനീ വിനാശയേത* 

അഗ്നിം ച കുരുതേ ദീഫം രേതോവ്ൃദ്ധിം ബലം തഥാ 
. വാതരോഗാന് ജയത്യാശ്ുു സന്ധിമജ്ജഗതാനപി 

പാദഗ്രഹം ക്രോഷ്ടശിഷം മന്യ്യാസ്തംഭം ഹനുഗ്രഹം 
കട്ട്റ്ഗഫം കണ്ണശ്രുലം ശിരഃശ്ൂലം മരുത് കൃതം 

രാസ്ത്രാകവഥേന ഫന്ത്യേഷഃ കേവലോ വാ പ്രശസ്യതേ 
കൊട്ടുവേലിക്കിഴങ്ങു", കാട്ടതിപ്പലിവേരു', ജീരകം (ഇരട്ടികരിംമീരകം, വിഴം 

ലരിക്കാന്മു”, അയമോദകം, ദേവതാരം, കാട്ടുമുളകി൯ വേരു്, ഏലത്തരി, ഇന്ത ലം 
വെള്ളക്കൊട്ടം ചിററരത്ത, ഞെരിഞ്ഞില്, കൊെത്തച്ചാലയരി, ്രിദലത്തേള്്. 
മുത്തങ്ങ, ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, ഇലവര്ങം , രാമച്ചം, ചവക്കരം, താലീസപത്രി 
ഞെരിഞ്ഞില്, ഗ്രായൂ, തൂവച്ചിലക്കംരം, ക ച്വാലം, നാഗദന്തിവേരു, ചിററമൃതിന് 
൬൨, അടയ്്രാമണിയ൯വേരു”, അമുക്കുരം, ശതവേരിക്കിഴങ്ങു്” ഇവ ൩ കഴഞ്ചുവീ 
തം. അമൃതി൯൬൨ കഴഞ്ചു ൧൬൧൦ ഇവയെല്ലംം ക്രടുന്നേടത്തോലം ശുഭ്ധിചെയ്ത് 
(൧-ഠംയോഗം നോക്കുക) ഗുല്ഗുലു നെയ്യില് വവത്തരച്ചു മേല് പഠഞ്ഞ ചൂഴ്ന്സുങ്ങളും 
ക്രടി നെയ്യു” ചേത്തിളക്കി പാകമാക്കി നെയ്പുരട്ടി മയക്കിയ പാത്രത്തില് സൂക്ഷി 
൭൭. മാത്ര രോഗാനുസാരം നിശ്ചയിച്ചു” യുക്തമായ അനുപാനങ്ങളില് സേവധി, 
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൨൧൭ സഫസ്രയോഗം 

കടം ആമവാതം തുടങ്ങിയുള്ള വാതവ്യാധികം കൃമിധരോഗം ദുഷ്ടവ്യണങ്ങ0ം പ്പീഹേര 
ദരം, മഹേദേരം, ഗുന്മം ആനാംഹം, അര്ശസ്സ്” ഇവ ശമിക്കും, അഗ്നിദീപ്തി ശുക 
ഖ്ൃഭ്ധി ബലം ഇവയും മുണ്ടകം, എല്ലാമാതിരി വാതവ്യംധികളം തന്നിമിത്തം ഉണ്ടാ 
കുന്ന കണ്ണുശ്രൂുല ശിരശ്ശ്രൂല മുതലായവയും ശമിക്കും. 

ര്. മണ്ഡൃരവടകം. 

താപ്യം ദാവ്യാസ്ത്വചം ചവ്യം ഗ്രന്ഥികം ദേവദാരു ച 
വ്യോഷാദിനവകം ചൈവ കൃണ്ണ്ണയേദ്ദ്ിഗുണം തതഃ 
മണ്ഡൂരം ചാഞ്ജനനിഭം സവതോഷദ്ടഗുണേന തത" 
പൃഥഗ്വിപക്വേ ഗോമൃത്രേ വടകീകരണക്ഷമേ 
പ്രക്ഷിപ്പ്യ വടകാന് കയ്യാത്താന്ഖാദേത്തക്രഭോജനഃ 
ഏതേ മണ്ഡൂരവടകാഃ പ്രാണദാഃ പാണ്ഡുരോഗിണാം 
കഷ്യാനയജരകം ശോഫമൃരുസ്തംഭമരോചകം 
അ്വാംസി ക്ലാ ക്കോ പ്പീഫാനം ശമയന്തി ച 

താപ്യംമാക്കിരക്കല്ല്ം ദാപീത്വക്ടമരമഞ്ഞ€ംതൊലി. ചവ്ൃംടകാട്ടമുള. 
ഷിന്വേരു”. ഗ്രന്ഥികംടകാട്ടതിപ്പലിവേരു്. ദേവദാരു ദേവതാരം വോൃഷഷാദിനവ 
കഠടകുക്ക് മുളകു” തിപ്പലി കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു് വ്ഴഠലരിക്കാമ്പു” കട്ടക്കാത്തോടട" 
നെല്ലിക്കാത്തോട് താന്നിക്കാത്തോട്ട് മുത്തങ്ങ ഇവ സമം പൊടിക്കുക. നല്ല അ 
ഞ്ജനക്കല്ലിന്െഠ വണ്ണുത്തോടുക്രടടിയ പൃരാണകിട്ടത്തിന്െറ ചുണ്ണും മേല്പറഞ്ഞവ 
എല്ലാം ക്രടുന്നതിന്െറ ഇരട്ടി, മേല് പറഞ്ഞവ രണ്ടും ക്രടിയതിന്െറ ഏട്ടിരട്ടി ഗേഃ 
മുത്രം (ഘന൩സാധനം നാലപപലത്തിനു ദ്രവം നാഴിയെന്നു ചണക്കാക്കിക്കൂട്ടണം) അട്ട 
പില് വച്ചു കവക്കി കൊഴുത്തുവരുമ്വോം പൊടികഠം അതിലിട്ട് ഇളക്കിവാങ്ങി ആ 
ിത്തുട ങ്ങിയംല് ഗുളികകളംക്കി ഉരുടി ഉണക്കി സംഗ്രഹിക്ക. ഇതില് ഓരേ ഗു 
ളിക ദിവസംപ്രതി സേവിക്കുക, പ൦ണ്ഡുരരോഗികഠംക്കു ഏററവും ഹിതമാകുന്ന. 
കുപ്യയം ശോഫം ഉരരുസ്തുംഭം അരുചി തഗസ്സ്സ് കാമില പ്രമേഹം മുതലായവയ്േയും 

ശമിപ്പിക്കം. മാത്ര അഗ്നിബലമനുസരിച്ചു നിണ്ണ്ണുയിച്ചുകെഠംക. മോരില് സേവി 

൪൭0൦. മുരണിനു മേരു” പ്രധാനമായിരിക്കയും വേണ ൦. 

൫. കാങ്കായനവടിക. 

പലാനി പഞ്ച പഥ്യായാഃ പലേ മരിചജീരകേ 

പിപ്പലീപിപ്പലീമൂലചവ്യചിത്രകനാഗരം 

പചാഭിവൃദ്ധം ക്രമശോ യവക്ഷാരപലദ്വധയം 
ഭപ്പാതകപലാന്യഷ്ടൌ തദ്വരസൂരണകന്ദകം 

ഗുളേന ഗുളികാം കൃത്വാ തക്രം ശിതം പിബേദനു 

നാശയേയുഃ ഷഡശാംസി യുധി വജൂമിവാസുരാ൯ 

കാങ്കായനേന വിഫിതാ ശര്രക്ഷാരാഗ്നിഭീരുണാ. 

പത്ഥ്യം കടുക്കാത്തോട്”, മരിചം കുതമുള ക്. പിപ്പലി തിപ്പലി. പിപ്പ 

ലീമൂലം--കാട്ടതിച്പലിവേരു". ചവൃം-കാട്ടമുളകി൯ലേരു". ചിത്രകം--കൊടടവേലി 

ക്കിഴങ്ങ്. നാഗഥഗരംടചുക്ക്. യവക്ഷരേംചചവ ക്കരംം ഭല്ലാതകം..ചേക്കരു, സൂര 

 ണകന്ദകടേ-കാട്ടചേനം 



വടകാദിയോഗങ്ങറം ൨൧൧ 

കടുക്കാര്ത്താട്ട്” പലം ൫. കുരുമുളകു” ജീരകം ഇവ ഒരു പലംവീതം, തിപ്പലി 

ച്രലം ൨. കാട്ടതി്ലിവേരു പലം ൩. കാട്ടമുഭകിന്൯വേരു് പലം ര്, കൊട്ടവേലി 

ക്കിഴങ്ങു പലം ൫, ചുക്ക പലം ൬. ചവക്കാരം പലം ൨. ചേക്കരു പലം വം 

.കട്ടചേന പലം ൮ നല്ലപോലെ പാടിച്ചു ശക്ര ചേത്തിടിച്ചു (ചേക്കരു പച്ചഷ്ി 

ടരിച്ചുചേക്കുന്നതു നന്നും ശക്കര സമം - ഒദുചിത്യംപോലൈ ഇരട്ടിയുമാകാം) ഗുളിക 

യ്മാക്കി സേവിക്ക. മോരു” അനുപഠനം. ഏല്ലാമാതിരി അമ്സ്സുകള.ം ശ്ര്രുക്ഷാരാ 

ശനികമ്മങ്ങറം ക്രടാതെതന്നെ ശമിക൭ം. 

൬. ലവംഗാദ്യം മോദകം 

ലവംഗം പിപ്പലീ ശുണ്ഠി മരിചം ജീരകദപയം 
കേസരം തഗരം ചൈവ ഏലാ ജാതിഫലം തൂഗാ 

കട്ഫലം തേജപത്രഞ്ച പത്മബീജം സചന്ദനം 

തക്കോലമഗരുശ്ചൈവ ഉശിരഞ്ചാഭ്ൂരകം തഥാ 

കര്പ്പൂരം ജാതികോശഞ്ച മുസ്താ മാംസി യവസ്തഥാ 
ര 

ധാന്യകം ശതപുഷ്ണൃഞ്ച ലവംഗം സവതുല്യകം 

സവചുണ്ണ്ാദ്പിഗുണിതാം ശക്കരാഃ വിനിയോജയേത' 
സവ്രോഗം നിഹന്ത്യാശു അമകുപിത്തം സുദാരുണം 

അഗ്നിമന്ദ്യമജി്്റും ച കാമിലാം പാണ്ഡുരോഗനുര.* 
ബലപുഷ്ഠികരഞ്ചൈവ വിശേഷാത് ശൃക്ണവദ്ഥനം 

ഗ്രഹണീം സവരൂപാഞ്ച അതിസാരം സുദുജ്ജയം 
അശ്വിഭ്യാം നിമ്മിതം ഹന്തി ലവംഗാദ്യമിദം ശ്രഭം 

ലവംഗം ടഗ്രാന്ൃ. പിപ്പലിടതിപ്പലി. ശുണ്ണി--ചുക്ക്. മരിചംഷകുരുമള കം 

ജീരകട്വയംടജീരകവും കരിംജീരകവും. കേസരം..നാഗപ്പുവു”. തഗരംതകരംം 
ഏല.ം_.ഏലത്തരി, ജാതീ മിച്ചം ജതിക്കാ. തൃഗാടകരവന്തൃവ്, കട്ഫലംടകുമിഴി൯ 
പരിപ്പ്. തേജപത്രം--ഇലവര്ങ്ങം. പത്ഥബീജംട-താമരക്കരു, ചന്ദനം, തക്കോലം. 
അഗരു--അകിതി, ഉശീരം-രാമച്വം. അഭ്രകംട അഭ്ൂകടസ്യും: കര്പ്പുരംട-പച്ച ക്ക൪ 
രം, ജാതികോശം.ജാതിപത്തിരി. മുസ്തൂടമുത്തങ്ങ. മാംസിംടമാഞ്ചി യവംടയവധാ 
നയം. ധാന്യകം കൊത്തേമ്പാലരി., ശതപുഷ്ംശതകുപ്പ. എല്ലാമരുന്നകളം സമം, 
ഗ്ലായൂ ഏല്ലാം ക്രടിയിടത്തേഠളം. ഇവയെല്ലാം ക്രടിയതിന്െറ ഇരട്ടി പഞ്ചസാര 
പാവുകാച്ചി അതില് തആആറിയാല് വടകമാകുന്ന പകേത്തില് പൊടികഠം ചേത്തില 
ക്കി വടകമാക്കിക്കെംക. ഈ വടകം എല്ലാരോഗങ്ങളേയും ഭയങ്കരമായ അമൂപി 
ത്തത്തേയും ശമിപ്പിക്കും. അഗ്നിമാന്ദ്യം, അീണ്ണം, കാമില, പാഠന്ധുരോഗം, ഇവ 
“യേയും എല്ലാത്തരം ഗ്രഹണിയേയും ശമിപ്പിക്കും, ശുക്ലവഭദ്ധനവും ബലപൃഷ്ടികരധും 
ആകുന്ന. 

ഒ. ചുണ്ണുസാരം (വേപ്പിലക്കട്ടി) 

വേഭാംബുധിക്ഷിതിപലാനി ച. കാളശാക. 
ജംബീരനിംബതരുണച്ലുദപല്പവാനാം 

ശണ്ഠ യാഃ പലം മരിചജീരകദീപ്യകാനാം 
ഏകൈകമേതദഖിലോന്മിതസൈന്ധവം ച 



൨.൧൨ സഫസ്സ്രയോഗം 

ഇതൃഷ്ടഭിവിരചിതഃ ഖലുചൂണ്ണുസാരഃ 
സംശോഷിതോക്കകിരണൈര്ല്പഘുദിപനീയഃ 
രുഷ്യയോഹിതശ്ച സകലാമയിനാം പ്രഭാവാത? 
ഇന്ദ്രോ്യപി ചന്ദ്രവദനേ സ്പ്ലഹയത്യമുഷ്്ൈ 

കാള ശാഷം കരിവേപ്പില, ജംബീരം--ചെവനാരകം.ം നിംബംടവേപ്പു്, തരു. 
ണച്ഛുദം-തളിതു്. വേദംംബുധിക്ഷിതിപലഅഠം-യഥാക്രമം നാലും, നാല്യം, ഒന്നം 
പല്ങം, ശുണ്ണിടചുക്കു്, മരിചം-മുടകു”, ജീരകംം ദീപ്യകം അയമോദകം. 
സൈന്ധവം. ഇന്നൂ പ്പ്. 

കരിവേപ്പില പലം ൪, ചെഠനാരകത്തിന്െറ ഇഭഒയഇല പലം ത്, വേഫ്്റിന്ത 
ളിരു പലം ൧. കുക്ക്, കരുമുളക്, ജീരകം, അയമോദകം ഇവ ഓരോപലം, ഇന്തു. 
പ പലം ൧൩., ഇവ ഒരുമിച്ചുചേത്തു നല്ലപോലെ ഇടിച്ചു തുണക്കി സൂക്ഷിക്ക. ഇതു 
.കഠിയായി യ യ നല്ലതാകുന്നു. തഗഗ്നിദീപ്പി ഉണ്ടാക്കും. രുചികരമകേ. 
ന്നം മോരുകടി ഉണ്ണമ്പോഴാണു ഇതി നന്െഠൻസ്വാദ റിയാം 
മള്ളവക്കും ലിം ം യ് 

. കരിവേപ്പില ഇടങ്ങഴി ൧, ചെറനരേകത്തില ഇടങ്ങഴി ൩, വഠറല്മുളക 
നാഴി ൧, കല്പ്പ നാഴി ൧, അയമോദകം, ചുക്ക , ജീരകം ഇവ ൩ കഴഞ്മുവീതം.. 
ഇവ മേല്പ്രകാരം ച്ചേത്തിടിച്ചു തുണക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന വേപ്പിലക്കട്ടിയാണു സാധാര 
ണ നടപ്പിലിരിക്കുന്നതു”. ഇതിനു തഗ്രശാലയിലും ബ്രംഹ്മണഭവനങ്ങളിലും ഇന്നം 
സ്ഥാനം വിട്ടപോയിടില്ല. 

യോഗപ്രകാരമുള്ള വേപ്പിലക്കട്ടി അമ് ട്ല്റികഠം, വിഷാത്തന്മാര്, ഗുന്മം, ഗ്രഹ 
ണി, അരേചകം, ഛര്ദ്ദി മുതലായ രോഗ അള ഒള൨൪ ഇവക്കു കഠിക്കായി ഉപയോ: 
ഗപ്പെടുത്തിയതില് രുചിഭേദം പലക്കം തോന്നാമെന്നിരുന്നലേം ഫലപ്രഭമായിത്ത. 
ന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

൮ അര്ബുദത്തിനു ലേപം. 

ചിത്രകം ചിരവിച്വം ച ശൃംഗിവേരം പുനന്വവം 
ലാംഗലി ശിഗ്രമൃലഞ്ച ദന്തിലവണപഞ്ചകം 

സകണം മരിചം പിഷ്റ്വാ ഗോമൃത്രേണ പ്രലേപയേത് 
സവാര്ബുദാനി നശ്യന്തി ന രോഫന്തി പുനഃ പുനഃ 

കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു”, ആറിത്തൊലി, കുക്കു", തമിഴാമവേരു*, മേന്തോന്നി 
കിഴങ്ങു”, മുരിങ്ങവേര്തൊലി, നാഗദന്തിവേര്, ഉപ്പുകഠം അഞ്ചും, തിപ്പലി, മുഭക് 
ഇവ ഗോമുത്രത്തില് അരച്ഛുതേച്ചാല് എല്ലാ അര്ണുദങ്ങള.ം ശമിക്കംം 

൯. കാസത്തിനു തിര. 

ശുണ്ണീമരിചപിപ്പ്ല്യഃ മനോലാസമസംയുതം 
കുഞ്ഞുണ്ണൂിതോയേ പേഷിച്ചു വത്തിഃ കാസനിവാരണി 

ചുക്കു”, മുക, തിപ്പലി മനയോല ഇവ സമം കയ്യോന്നിനീരില് അരച്ചുണ്ടാ- 
ക്മന്ന തിരി നെയ്യില് മുക്കി കത്തിച്ചുവലിച്ചാല് കസേത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

൧ാ. കാല്വിള്ളൂന്നതിനു കുഴമ്പു”. 

ജീവന്തി മഞ്ജിഷ്ഠം ദാവീ കമ്പില്യക3 പയന്മുത്ഥം 
ഏഷഷഘൃതതൈലപാകസിദ്ധഃ സിദോ ച സജ്ജരസഃ 
ഏഷസ്സുമധുൂച്തിഫ്കറോ വിപാദികാ തേന നശ്യതി ഫ്യയക്താ. 
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അടപൊതിയന്കിഴങ്ങു, മഞ്ചടി, മരമഞ്ഞംതൊലി, കമ്പിപ്പലേയുടെ പാല് 

തത്തു” ഇവ പൊടിച്ചു എണ്ണയും നെയ്യും ചെഞ്ചല്യവും പൊട്മെഴകുംക്രളി കുഴമ്പാക്കി 

തേച്ചാല് കാല് വെടിക്കുന്നതു ശമിക്കും. 

൧൧. കാതുവളളി തടിക്കാന് 

ജീവനപഞ്ചമൂലസ്യ കഷായേ മാലറിഷം ഘൃതം 
സിദ്ധം കല്ലൈരിമൈയ്യഷ്ണി ലാക്ഷാസതുകഗൈരികൈ$ 

വേണുത൯മൊരിയും കത്തും പയസാ സഫപാചിതം 
മ യ കണ്ണൂസ്യ സുൂ്ഷ്വല്യാന്ത സ്ഥൃലകൃത് തത് പ്രലേപനം. 

ജീവനപഞ്ചമുലം കഷഠയംവച്ചു അതില് അതിമധുരം, കോലരക്ക്, ക്രവത്തര്ം 

കാവിമണ്ണ്", മുളയുടെ മൊരി, കാത്തു ഇവ കല്ക്കമക്കി ഏരുമനെയ്ു" സമം പാല് 
ചേത്തു കാച്ചിയരിച്ചു തേയ്ക്കുക. കാതുവള്ളി തടിക്കും. 

൧൨.. കുഴിനഖത്തിനു കുഴമ്പു” 

മനോഫ്വാ തുരിശും തുത്തും കുവപ്പ് ശതമെന്നിവ 
മധൂച്തിഷ്ഠം ഗുളം യുക്തം സൂക്ഷ്മചുണ്ണാനി കാരയേത* 
നാളികേരസ്യ ചകരി പിഴിഞ്ഞുണ്ടായ നീരതില് 
പചിച്ചിട്ട കുഴമ്പാക്കി തേയ്ക്കില് കഴിനഖാപഹം. 

മനയോല, തുരിശ്, തത്തു”, കവച്ച്, ചുണ്ണൂായ്ു”, മെഴുക്, ശക്കര ഇവ പെം 
ടിച്ചു മര്ട്ടിച്ച് ചകരിപിഴിഞ്ഞ നീരില് ചേത്തു കുഴമ്പാക്കിത്തേച്ചാല് ' കുഴിനഖം 
ശമിക്കും, 

൧൩. പണ്ണ്ണിനു കുഴമ്പു” 

ശശിഗിരിവരതുത്ഥം യമദ്ടി കാരകോകില്ബിജം 
ക്രമവശപരിഭാഗാദ്ധദ്ധിതം ത്വക്കരഞ്ജാത" 
ദ്ൂഡ്ധതരപരി പിഷ്ടം ശുദ്ധജംബിരതോയേ 
ഘൃതയുതപരിലേപാത തദഗതിഘ്മം വ്രണഷ്ഷും. 

കര്പ്പൂരം 0, കാവിമണ്ണു ൨. തുത്തു ൩. ഇരട്ടിമധുരം രം കാര്കോകിലരി ൫. 
പുടമിന്തൊലി ൬. ഇങ്ങനെ ഭാഗങ്ങറം ചേത്തു നരരങ്ങാഗീരിലരച്ചു നെയ്യും ക്രട്ടി 
പുരട്ടിയാല് നാഡീയ്യണാദികളം ശമിക്കും. 

൧ര്. അശ്ലരിക്കു ലേപം 
മഞ്ഞഠംവേപ്പ്പിലയെരുക്കു കടുക്കാമാണിമന്ഥമിവ മോരിലര 
ലേപയേത് പിടകികാഭഗന്ദരം വേനല്മേഘമിവ നാശമേഷ്യതി. 

മഞ്ഞഴഠം, വേപ്പില, ഏഎരുക്കിന്വേര്, കടുക്കാത്തോട്”, ഇന്തുപ്പ് ഇവ മോരില്, അരച തേഷ്കു. ഭഗന്ദരം ശമിക്കും. 

൧൫. അയവുകുഴമ്പൂ' 
ഞട്ടാഞടുങ്ങമുതുപച്ചനിശാ പഴുക്ക. 
ത്തോലും പ്രസാരണി വരി കവകാ ച തുല്യം 
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കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞു കദളിഫലസൈന്ധവാഭ്യാം 
വെണ്ണൂക്കുഴമ്പയവിനെത്രയുമുത്തമംതാ൯. 

ഞൊടിഞെട്ട, ചിഠഠമൃതും പച്ചമഞ്ഞ0ം, പഴുക്കാത്തോടി൯നീരു, പ്രസാരണി.. ശതരവരിക്കിഴങ്ങു”, കവകനാമ്പ് ഇവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു കദളിപ്പഴവും ഇന്തുപ്പം- 
ചേത്തു തേപ്പാഠാല് അയവുണ്ടാകും,. 

൧൬. മമ്മക്ഷോഭങ്ങറഠംക്ക കുഴമ്പും 
ക്രവയൂറല് പലംനാലു കുത്തുരുക്കം പലത്രയം 
ചെന്നിനാകം പലം ഒന്ന് കറപ്പദ്ധാപലം ഭവേത? 
ഇവയൊക്കെപ്പെൊടിച്ചിട്ട കന്യാസ്വരസപേഷിതം 
തേപ്പു നെയ്യതു ക്രട്ടിട്ട മമ്മക്ഷോഭങ്ങറം പോയിടും 
കുത്തും കടച്ചിലും ചടം ചലം വറവ൮ം കനംവിടും. 

൭൨൬൨ (മുരറല് പലം ര്: ചെഞ്ചല്യം പലം ൨. സന്നിനായകം പലം ൧. 
കറവ്വ പലം അര. ഇവ പൊടിച്ചു കററാഴിപ്പോളനീരില് ഏഴരനാഴിക അര 
നെയ് കരട്ടി ലേപനംചെയ്ത്കാല് മമ്മക്ഷോഭ ങ്ങഠം ശമിക്കും. കത്തുകടച്ചില്, ചൂട്ട് 
ഇവയും തീരും, ശോഫം വഠവന്തിനും മറവം ഇതു വിശേഷമാകുന്നും 
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൧. നില് മുലാദിഗുളിക 

നിലീമൂലഞ്ച പിഷ്ടവാ തു തല്പത്രസ്വരസേന ച 
പില്പലിരോഹിണീയുക്തം സാമാന്യയജ്വരശാന്തയേ. 

നീലീമുലം..അമരിവേരു”ം തല് പത്രസ്വരസംട-അമരിയിലയുടെ ചം പി 
പുലീ..ചെവതിപ്പലിം രോഹിണിംകട്ടകുരേഹഹിണി 

അമരിവേരു, ചെവതിപ്പലി, കടുകുരോഹിണി ഇവ സമം അരമരിയിലച്ചാ 
ററില് (നാലുയ മേം) അരച്ചു ഗുളികയാക്കി _ നിഴദുണക്കി സൂക്ഷിക്ക. ഇതു സേവി, 
ച്ചാൽ പനി ശമിക്കും അനുപാനം ഇഞ്ചിനീധരാ കടുകുരോഹിണി കഷ 
യധമാ ത്തകാം. 

൨. ചുക്കംതിപ്പല്യാദിഗുളിക, 

ചുക്കും തിപ്പലി ചെന്നിനായകകലങ്കൊമ്പും വചാ ജിരകം 
രുദ്രാക്ഷം കിരിയാത്ത ചെഞ്ചലിയവും പാഷാണജിണ്ണ്ണ്ോഷണം 
കര്പ്പൂരം പുഴുകും മനോഹ്വതുരിശും സ്തന്വയേ ഉഴിഞ്ഞാരസേ 
പിഷ്ഠപാ ജാജിരസേ ച പിണ്ധ്യപഹരേത്ദ്രാക“സന്നിപാതജ്വരം 

ചെന്നിനായകം ഇതിനു സന്നിനയേകം,:ചെനുയേം എന്നും പേരുകറം പറയും* 
വചടവയയു”. ജീണ്ണ്ണോഷണടപഴകിയ കരുമുളക്. കെഞ്ചല്യം കുന്തിരിക്കം 
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ഏന്നാല് ഇതു മഞ്ഞയാണു. വെള്ളക്കുന്തിരിക്കംതന്നെ ചേകിന്നാതുത്തമം- വെള്ള. 

പ്"ഷണമെടുക്കുക (ശ്രഭദധിപ്രുകരണംക്രടി നോക്കുക) സ്തന്യം മുലപ്പാലു”, ഡു 

രസം ഉഴിഞ്ഞനീത്ം അജാജീരസം-ആശാകിക്കഷായം ,ജീരകക്കഷായവും ചിലര് 

അയമോദകക്കഷായവും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടു .) 

'ച്ക്ക്, ചെവതിപ്പലി, സന്നിഗായകം, കലക്കൊമ്പു”, വയമ്മു ', ജീരകം, രൂദ്രാ 

ക്ഷം, കിരിയാത്ത", വെളൂളക്കന്തിരിക്കം. വെള്ളപ്പാഷാണം, പഴമുഭക്, പച്ചക്കു 

പ്പരം, പുഴുക്, മനയോല (്രഭ്ധി) തുരിശു (ത്രൂഭ്ധി) ഇവ സമം. മുലപ്പാലിലും 

മുഴിഞ്ഞ നീരിലും ആശാളിക്കഷയേത്തിലും (ഓരോന്നിലും ഉണ്ടു യാമംവീതം , അരച്ചു 

ഗുളികയുരുട്ടി (കുന്നിപ്രമാണം) നിഴലുണക്കി സേവിക്കം സന്നിപാതജ്വരം ശമിക്കും. 

കഫഷകോപം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങറാക്കം നന്നു. 

൩. മൃുദ്വികാദിഗുളിക 

മുദ്വികാ മരിചം ശുണ്ണി കണാ സൈനസ്ധവസംയുതം 
നാരിക്ഷിരേണ പിഷ്ഡ്വാ തൂ നസ്യം സംജ്ഞാപ്രബോധനം. 

മൃദ്വീകടമുന്തിരിആ്ങാപ്പഴം. മരിചംകരുമുഭക'. ശുണ്ണിചുക്ക്. കണകതിപ്പലി 
സൈന്ധവം - ഇന്തുപ്പ്. നാരിക്ഷീരംട മുലപ്പാല്, സംജ്ഞാപ്പബോധനംംബോധം 
(ണവ) ഉണ്ടാക്കുന്നതു”. 

മുന്തിരി്ങാപ്പഴം, കുരുമുഭക്, ചുക്ക”, ചെവതിപ്പലി, ഇന്തുപ്പ് ഇവ മലപ്പം 
ലില് ഒരു യാമം അരച്ചു വത്തിയാക്കി ഉരുടി നിഴലിലുണക്കി സൂക്ഷിക്കം ഇതു മുല 
പ്രാലില് അരച്ചു നസ്യംചെയ്താല് ജ്വരം മുതലയേ രോഗങ്ങളിലും സന്നിപാതത്തി 
നും മദാതൃയത്തിനം അപസ്തരാരത്തിനും വിഷത്തിനും ബോധമുണ്ടാകുന്നതിനും ൯൩ 
ന്ന്, പഴക്കത്തിനു ഇതു നല്ലതല്ല. 

ത്. ജ്വരാംകശം (൧) 

സമൈശ്ചതുര്ജ്ജാതശിലാലസൂത_ 
വ്യോഷൈഃ കുമാരീരസസംപ്രപിഫ്ലൈഭ 
മാഷാദ്ധാമാത്രാ ഗുളികാ കൃതാ ഹി 
ഒപരാംകുശം നാമ വദന്തി വൈദ്യാഃ 

ചതുജ്ജാതം--ഏലം, ഇലവര്ങം, പച്ചില, നാഥപ്പം ശില_മനയോല. 
അലം _അരിതാരം. (അലമെന്നല്ലാതെ ത്തലംമെന്ത പയ്യായമുള്ജുതായി അരഠിയു 

ന്നില്ല) സ്തൃതംരസം ധവ്യോഷംടട മുക്ക്, മുകു”, തിപ്പലി. കുമാരീരസംകറഠാര്വാഴ 
നീരു. മാഷാഭ്ധാമാത്ര ഉഴ ന്നിനെറ പകുതിഅ&വു”. 

ഏലത്തരി, ഇലവര്ങ്ങം, പച്ചില, നാഗേപ്പുവു”, മനയോല, അരിതാരം, രസം 
(ഇവയ്മ്ത ശുദ്ധി) ചുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി ഇവ സമം കറാഠര്വാഴ ത്തടനീരിലര ല്ല 
(മൂന്നുയാമം) മഴുന്നില് പകുതിഅമ.വു” ഗുളികയുരുടി നിഴലണക്കി സേവിക്കു ജ്വര 
ഞം ശമിക്കംം അനുപഠനം --കഷായങ്ങഠം, ഇഞ്ചിനീരു“, തു സിനീരു" 
മുതലായവം 

൭. രാമബാണം ശുളിക 

സൂതം ഗന്ധം വിഷം തൂല്യം ധൂത്തബീജം തിഭിസ്സമം 
ചതുണ്ണൂാം ദ്വിഗുണം വ്യോഷം ഗുഞ്ജാപത്രരസേനത്ത 
രാമബാണമിതി ഖ്യാതം സവജ്വരവിനാശനം 



റ് 
ന് 

ന 

സ, 

൨൧൬ സഹസ്രയോഗം 

ന്തംരസം. ഗന്ധം.ഗന്ധകം. വിഷംടവത്സനാഭി, ധൂത്തബീയം--ഉമ്മ ത്തിന്കുരു. വേ ഷം കത്രികടുക്. ഗുഞ്ജാപത്ൂരരസം_വെള്ളക്കുന്നിയിലനീതു്. 
രസം, ഗന്ധകം, വത്സനാഭി ഇവ സമഭാഗം, ഇവ മൂന്നം ക്രടിയിടത്തോളം ഉമ്മത്തിന്കുരുവും, ഇവ നാലും ക്രടുനതിന്െറ ഇരട്ടിഭാഗം ചക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി 

പൊടിച്ചുചേത്തു വെള്ളൂക്കു സിയിലനീരില് അരച്ചു (ര യാമം) നിഴല്യണക്കി കുന്നി 
ക്കരുപ്രമാണം ഗുള'കയുരുട്ടി സേവിക്ക. എല്ലം വരങ്ങളും ശമിക്കും. ആദ്യം രസ 
ലും ഗന്ധകവും അനന്തരം വത്സനാഭിയും മററ മരുന്നുകളും ചേത അരശ്കും 

൬. സുയ്യപ്രഭ 
സൂതം ഗന്ധകരാമഠം വരകട്ട കൃത്വാ യവാനീസമം 
സവം ഷോഡശഭാഗമത്ര ച വിഷം ജംബീരസമ്മര്ദ്ദിതം 
ഗുഞ്ജാമാത്രനിബദാഗ്ുഷ്ടയഗുളികാ ശ്രുലാപഹഫന്ത്രീ പരം 
കാസശ്വാസഹഫരി മഹാജ്വരഫരീ നാ മു ത സുൂയ്യ പ്രഭ. . 

സ്തൃതം-ടരസം, രാമഠംടകായം.- വരചത്രിഫലത്തോട്ം കടും.ചുക്കു, മുളകു, തി 
പ്രലി. യവാനിച ജീരകം, വിഷം-വത്സനാടി, മംബീരം_ക ൨നാരങ്ങനീരു്. 

രസം, ഗന്ധകം, സോമനാദികായം, ത്രിഫലത്തേടു” (ഒരോന്നും) ചുക്കും മുളകു 
തിപ്പലി, ജീരകം ഇവ സമം. വത്സനാടി ൧൬-൯ ഒരുഭാഗം (ഇവ ഒരേ കഴഞ്ചൂവീ 
തമായാല് മുക്കാത് കഴഞ്ച് വത്സനാഭി ചേത്തുകെ മളക) വത്സനാഭി മേല്പറഞ്ഞ ഒരു 
മരുന്നിനന്ൌൊ പതിനാറിരട്ടിയം ചേത്തു ചിലര് തയ്യാഠാക്കു ന്നുണ്ടു ം ആയതു കുറെ 

മുത് ക്കടവീയ്ക്ുമഠയിരിക്കും. എല്ലാം ക്രടുന്നതിന്െറ ൧൬.൯. ഒന്നാണു സാധരണ 
യായി ചേത്തു വരുന്നതു”. എല്ലാംക്രടി ചെറനരേങ്ങാനീരില് നാലുയാമം തരരച്ചൂ 
കന്നിക്കരുഅളവില് ഗുഭികയുരുടി നിഴലുനനക്കി യുക്തമായ അനു പഠനത്തില് സേ 
വിക്കം ശ്രുലം കാസശ്വാഡങ്ങഥം, ജ്വരം ഇവ ശമിക്കും. സന്നിക്കം മറവ പല 
രോഗങ്ങറംക്കും നന്ന്ം 

ഒ. മുക്കാമുക്കടുവാദി 

മുക്കാ മുക്കടു ജീരകദ്വയവചാ കിയ്യാത്തു കര്ല്പരവും 
ജാതിക്കാ പടുചെന്നിനായകകരാംപൃവുള്ളി തക്കോലവും 

കൊട്ടം നല്പലവംഗഹിംശുമജമോജം കേ.ളഭിന്യാസകേ 
നിഗ്ലണ്ഡിസ്വരസേനുപി ഡു ഗുളികാംകോഷ്്ലാംബുനാ പായയേത" 

മുക്കം ത്രിഫലത്തോട് . മുക്കട. ചാക്കു, മുക, തിപ്പലി. മീരകദ്വയംജീരകം , 
കുരിംമീരകം., വച_വയമ്ച്ം പടു. ഇന്തുപ്പ്. കരായൃടഗ്രാധ്മൂ, ലവം ഗടോഇലവ 

രങം. ഹിംഗും-സോമനാദികായം. തര മോം അയമോദകം: അഭി ന്യാസകം-ഒരു 

തരം സന്നിപാതം, നിശ്ശുണ്ഡീസ്വരസംടകരിനെച്ചിയിലനീരു . കോഷ്ണ്കൂാം ബും 
ഥൃട്ാവമ്ളം. 

നെല്ലിക്കാധത്തോഴ്ട്, താന്നിക്കാത്തോഴ്ട് . കടുക്കാത്തോട്”, ചുക്ക, ചെവതിപ്പലി, 
കുരുമുളകു, മീരകം, കരിംജീരകം, വയമ്പ്, കിരിയാത്തു , പച്ചക്കര്പ്പുരം, ജാതിക്കാ 
(്തോടുകളഞ്ഞു ഇന്ത്, സന്നിനയേകം, ഗ്രംപൂം വെള്ളു മളി (൭യൊലികളഞ്ഞു) 
തക്കോലപ്പുടില്, വെമളക്കൊടം , ഇലവര്ങം. സേോമനാദികായം, അയമേോറദകം (തി 
രുമിപ്പാഠി മുമികളഞ്ഞു) കരിനൊച്ചിയ ല നീരിൽ (നാല യമേത്തില് കുറയാതെ) 
അരച്ചു കടലപ്പമാണം ഗുഭികയുരുട്ടി നിഴലുണക്കി ചൂഴുവെള്ളത്തിലും മറ യുക്ത 
മായ അനുപാനങ്ങളില്യം സേവിക്ക, സ്ന്നി ശമക്കംം ജ്വരം, സയൂതികാരോഗങ്ങ൦ം, 

വായുക്ഷോഭം, കാസശപ_ഠസം മുതലായവയ്കും നന്ന” 



ഗുളികായോഗങ്ങറം _ ൨൧൭ 

൮). കസ്രൂയ്യാദി (വായു) ഗുളിക 

കസാത്ുരി കിരിയാത്തരത്ത പുഴുവും കാന്തേന്ദുജാതിഫലം 
ക്ഷാര ച ത്രിഫലാ ത്ര;ജാതഹിരവി ദെര ജീരക ദീപ്യകം 

അഗ്രഗ്രാഹി ശതാഹ്വ യദ്ടരി കരയാന്യ കാവി തോയം രസം 
പാറംകീ പത്തുപാശി ചന്ദനവചാചിനോഷണത്ത്യൂഷണം 

പൊ൯കാരാഞ്ജനവജുനാഗമനയോലാ .ശാളിയും ചാലിയം 
ചേത്തൊപ്പും സലിലേ,"ഥവാ പയസി വാ ഭൂംഗസൃ പിഷ്ട്വാ കൃതാ 

സംത്തുഷ്ട്ാ നിഴലില് സമീരശുളി കാ കുന്നിപ്രമാണം ശൃതേ 
പ്രസ്ഥാദ്ദോ,/"ംഭസി കര്ഷജീരകയുതേ സേവ ൮0നിലാത്ത ഗ്തൂണാം. 

കാന്തം ംഅയസ്ത്ാന്തം (ഭി) ഇന്ദുട പച്ചക്കര്പ്പൂരം. ജാതീഫലം ജാതിക്കം 
കഷ്യാരെദുടചവക്കനരവും തുവച്ചിലക്കാരവും. ഹിരവീിടകന്നാരം, ദീപൃകംചഅയമോ 
ദകംം അഗ്രഗാഹിം-അക്രാവ്ം ശതാഹ്വടശതകപ്പ. യഷ്ടി_എരട്ടിമധുരം. കാവി. 
കാവിമണ്ണ്, തോയം--ഇരുവേലി. രസടനവംപശ (രസംതന്നെ ശുദ്ധിചെയൂ ചേ 
ക്കണമെന്നും സിദ്ധാന്തം കാണുന്നുണ്ടു്) വചം-വയമ്മു. ചീനോഷണംടവാല് മുള 
കും ത്രൂഷണം-ുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി. അഞ്ജനം--അരഞ്ജനക്കല്ല്ം വജ്റനാ 
ഗംടടവത്സനാഭിം പയസ്സ് പാല്. ഉംഗസ്യപയംടകയ്യേന്നിനീതു“, പ്രസ്ഥാഭ്ധോംഭ ൩ 

സിം ഇരുനാഴി വെള്ളത്തില് . കര്ഷജീരകംമുന൦കഴഞ്ചു മീനകം. 

കസ്തൂരി, കിരിയാത്തു”, ചിററരത്ത, വെരുകിന്പുഴുകു്, അയ.്ത്രാന്തം, പച്ച 
ക്ക൪പ്പൂരം, മാതിക്ക, ചവക്കാരം, തുവഷ്ടിലക്കാരം, ത്രിഫലത്തോട്ട്, ഏലം, ഇല 
വരങ്ങം, പച്ചില, കന്നാരം, ലീരചം, കരിംജീരകം, അയമമാദകം, അക്രാവ്, 
ശതകുപ്പ ഇരട്ടിമധുരം, ഗ്രാംപൂ, കാവിമണ്ണ്, ഇരുവേലിം നവമ്പശം പറങ്കി, 
പശുപാശി, ചന്ദനം, വയയു”, വാതിമുഭക്, ചുക്ക്, ചെ വതിപ്പലി, കുരുമുളകു”, 
പൊംരികരരം, അതമ്മുനക്കല്ല്, വത്സനാഭി, മനയോല ,ശുഭ്ധി) ആശാളി, ചായില്യം 
ഇവ സമം ശുഭ്ധിയാക്കിയെടുത്തു വെള്ളത്തിലോ (ധീരകക്കഷായത്തിലാണു അര ' 
സ്്രരാവള്ളതു”) പാലിലോ പിന്നെ കായ്യാന്നിച്ചഠറഠിലം അരച്ചു (൬ യാമം) കുന്നി 
പ്രമാടനം ഗുളികയുതട്ടി നിഴലുണനക്കി സൂക്ഷ!ക്കം ഇരുനാഴി വെളളത്തില് ൩ കഴഞ്ഞൂ 
ജീരകം കഷായംവച്ചു എട്ടിലൊന്നക്കി പിഴിഞ്ഞു ഭതില് അരച്ചു സേവിക്ക. വാ 
യുക്ഷോഭം ശമിക്കും. കാസം, ശ്വാസം, ൭ ംഗമര്ദ്ം മുതലായവയ്ക്കും നന്നു, 

൯ കിയ്യാത്തുജീരകാദിഗുളിക 

കിയ്യയാത്തു ജീരകം പക്വപനസച്ഛുദവൃന്തവും 
കൊടിപൃവാവണക്കഗ്രമൂലത്തോടു സമന്വിതം 
ഭൂനിംബവേരും പുഴുവുമരച്ച ഗുളികീകൃതം 
പിബേജ്ജീരകതോയേന വായുക്ഷോഭമകന്നുപോം. 

കിരിയാത്തു, ജീരകം, പഴുത്ത പ്പാഠവിലഞെട്ട്, കെടിയംവണക്കിന്വേരിലെ 
തൊലി (സമൂലമെന്നും പക്ഷം) പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരിലെ തെലി, പഴുക് ഇവ സമം. ജീരകക്കഷായത്തില് നാലയയഠമം അരച്ചുരുട്ടി നിഴലുണക്കി സൂക്ഷിക്ക. പ്ലാവില 
ഞെട്ടി൯കഷായം, ജീരകക്കഷായം മുതലായവ അനുപാനം, വായുക്ഷോഭം ശമിക്കും. 



൨൧൮ സഹസ്രയോഗം 

൧0. സ്വേതൃബന്ധം ഗുളിക 

ജാതിഫലാതിവിഷവില്വഫലാജമോജ- 
മൃതാസ്ഥിഡാഡിമയവാനി കിരാമ്പൂ കൂടാ 
ജംബ്വസ്ഥിപംക്തികറം വവത്തുപൊടിച്ചു തൂല്യം 
ക്രടിട്ടരയ്യ,, ലശ്ുനോത്ഭവതൈലയുക്തം. 
പിന്നെച്ചമയ്മു, ബദരിഫലതുല്യമാക്കി_ 
ത്തേനില് കൊടുക്ക ദധിതക്രമതില് കലന്നും 

സവാതിസാരമുടനേ കടിയോടുകത്തു_ 
മോടിട്ടൊളിക്കുമൊരിടത്തിതു സേതുബന്ധം. 

ജറതിഫലം- ജാതിക്ക. അതിവിഷം-അതിവിടയം, ” വില്വഫലം ഇളയ ക്രവം 
ഉ.ക്കായ്. - അമജമേോജം.. അയമോദകം. ചൃതസ്ഥിടമം ങയണ്ടിപ്പരിപ്പു". യവ 
നീംംജീരകം., ഡാഡിമംതാളിമാതള ക്കായുടെ തേ”. കൃഷ്ട്ടൂം-തിപ്പലി. ജംബ്വവ 

സ്ഥിടഞാവല്ക്കതേല് (ഞാവത് കുരുവിന് പരിപ്പു" എന്നും പക്ഷം) ലശ്ുനേത്തമേവ. 
തൈലം -വെള്ളു ളൂജി ത്തലം .ബദരീഫലം ലന്തക്കുരു. 

ജാതിക്കാ, അതിവിടയം, ഇളയ ക്രവളക്കായ് (കരവഭപ്പഴത്തിന്െറ മജ്ജ ചേ. 
ക്രണമെന്നം പക്ഷം, അയമോദകം, മധ്ജയണ്ടിപ്പരിപ്പ', താളിമാതള ക്കായുടെ 
തോട്ട, ജീരകം, ഗ്രാ, ചെവതിപ്പലി, ഞാവല്ക്കാതല് ഇവ സമം പൊടിചു, 
വെളു ത്തു ഒളിത്തൈലത്തില് ൩ യാമം അരച്ചു ലന്തക്കരുപ്രമാണം ശഗുളികയുരുട്ടി 
നിഴലുണക്കി മോരില് സേവിക്ക അതിസ്മരം (വേദനയും മഠവമുള്ളതു”) ഏല്ലാപ്രകാ: 
രത്തിചുള്ളതും ശമിക്കും. ഗ്രഹണിക്കും നന്നു. 

൧൧. പച്ചയണ്ടിയാദി ഗുളിക 

പച്ചയണ്ടി പുള്യാരല് താതിര്പ്പവയ" ചാലിയസഫസ്രവേധികഠം 
പാച്ചുചോററി,യജമോജകാടജം തത്സമംഗയൊടുജാതിതന്ഫലം 
മുസ്ലസാതിവിഷയൊപ്പുമൊക്കെയും നാഗഫേനുമചി ശാലലിരസേ 

പേഷിതം ബദരമാനമാന്നരുട്ടിടുമാഗുളിക തേനില് നക്കിയാല് 

ഇല്പയാം കൊടിയപോക്ക് തേവനും ഫാണിതേ ച കടജ്യ/്പി 
ചേക്കിലാം,, 

ചാലിയം ചായില്യം. പഠ *ചാററിടപഠച്ചേററി ,ഭാഷാനിയമപ്രകാരം 
ഇരമാതിരി വൃത്തപൃൂരണാത്ഥമുളള പ്രയോഗ അ്ങറം ക്ഷന്ത വൃയങ്ങഭല്ല) അജമേോജംടഅ 

യമോദകം. “ (തിരുമ്മിപ്പഠഠദിഎടുക്കണം) കപുടജം-കുടകപ്പാലവേരിലെ തൊലി.: 
സമംഗ- പടച്ചു ന്ദവേതു്, ജാതീഫലംട-ജാതിക്കം മുസ്ലംമുസ്തങ്ങ., അതിവിഷട 

അതിവിടയം. നഗേഫേനകതഅവിയന് (നാഗം-ഫേനം ഇങ്ങനെ രണ്ടായി എടു 

ക്കുന്നതു ശരിയല്ല.) ശഃല്യൃചീരസംഇലവിന്വേര്കഷായം. ബദരമാനം-ലത്തക്കു 

രവിന്െറ വലിപ്പം. ി 

പച്ചമാങ്ങയണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പുളിയില, തംതിര പ്പു , ചായില്യം, സഹസ്ര 

വേധി, പാച്ചോഠറിവേരതൊലി, അയമോദകം, കുടകപ്പാലവേര്തൊലി, പടച്ചുണ്ട 

വേരു”, ജാതിക്ക, മുത്തങ്ങ, ര്രയിവിടയം, കവപ്പ” ഇവ സമം ഇലവിന്വേര്കഷായ | 

ത്തില് (ഇലവിന്കറ്യിലെന്നും പക്ഷം, അരച്ചു (൩-യാമത്തില് കഠയാതെ। ലന്ത 

ക്കരുപ്രമാണം ഗുഭികയുരുട്ടി നിഴലുണക്കി തേനില് കലത്തി സേവിക്ക. കുടഫാ 

ണിത (ലേഹവഗശ്ഗും ൧൮-ഠ യോഗം ത്തില് കലത്തി സേവിക്കയുമാംം ഉഗ്രമായ അ 

തിസാരധും ശമിക്കും. രക്താതിസാരത്തിനും കടുപ്പിനും നന്നു്. 



ഗുളികായോഗങ്ങറം ൨൧൯: ' 

൧൨. ജാതിക്കാദിഗുളിക. 

ജാതിക്കയോടതിവിഷ പാച്ചോററിത്തൊലി താതിരി 
മോചവേധികഠം ഞാഴല്പ്പുവൊക്കെയൊപ്പം പൊടിച്ചവ 

ഏകദ്വിഗുണിതം തത്ര യവബീജം പൊടിച്ചനു 
കുടജത്പക്കയതേ തോയേ ചേത്തതോ ശഗുളികാ കൃതം 

ദധ'"നാ തേനോടു മോരാല് വാ സവാതിസാരനാശനം. 

അതിവിഷം-അതിവിടയം. തഠാതിരി_.താതിരിപ്പ വു“. മോചം--ഇലവിന്കഠ 
വേധിടസ ഹസ്ര്രവേധി. യവബിജ ംയവധാന്ൃത്തിന്െറ അരി. 

ജാതിക്ക അതിവിടയം പാച്ചോറഠിവേര്തൊലി താതിരിപ്പുവു” ഇലവിന് പശ 
സഹസ്രദവധി ഞാഴതി പ്ല ഇവ സമം. ഇവ എല്ലാം ക്രടുന്നിടത്തോളം യവത്തി 
൪൦ അരിയും പൊടിച്ചു കുടകപ്പാലവേര് ൯കഷായത്തിലരച്ചു” (ലന്തക്കുരുപ്പമാ 
ണം) ഗുഭികയുരുടി തൈരിലോ തേനിലോ മോരിലോ സേവിക്ക. എല്ലാ അതിസാര- 
ങ്ങളും ശമിക്കും. 

൧൩. ലോഥഗ്രഡ്ഥാദിഗുളിക (പാണ്ഡുവിനു) 

തേകരാജരസേ സുഭാവിതലോഫഹഗ്രഡ്ഥവരാരജ_ 
സ്തൂല്യഭാഗവടക്ഛുദോത്ഭവഭസ്ക ചാപ്യയമുനാ സമം 
ഷട്പദോത്ഥരസേന പേഷിതമക്ഷമാത്ൃവിനിമ്മിതം 
പിണ്ഡമപ്ൃതിപാണ്ഡുരോഗമുദശ്ചിതാസഫ സേവിതം. 

തേകരാജരസം-കയ്യോന്നിനീത് ലോഹമശൂഡും- ഇതംന്മുകിടം. വരാംടത്രിഫച 
ത്തോട്, വടല്ലൂദേത്മവഭസ്കം -പേരാലിനെറ ഇല ചുട്ട ഭസ്ലംം ഷട പാദാത്ഥര 
സംകയയ്യ്യാന്നിനീരു് അക്ഷമതൂം_൭.0 സി ക്കാപ്രമാണം. ഉഭശഗ്ധിത്_മോതു. പി 
ണ്ഡംഷജഗഭിക, 

ഇരുയുകിട്ടം ടെ ടിച്ചു” (ഗോമൂത്രത്തില് പചിച്ചു) അതും സമം ത്രിഫലത്തോ 
ടിന്പൊടിയും കയ്യോന്നിനീരില് പലതവണ ഭാവനചെയ്യ്കേടുത്തു അതിനുസമം പേ 
രാലില ചുട്ട ഭസ്തംക്രടി കരട്ടി വീണ്ടും കയ്യാന്നി നീരില് ൪ യാമമരച്ചു താന്നിക്കാപ്രമഠ- . ണം ഗുളികയാക്കി മോരില് സേവിക്കം പാണ്ഡുരോഗം ശമിക്കും 

൧൪. കിട്ടാതിഗുളിക. 
കിട്ടത്തി൯പൊടി നാഴി കാന്തമുരിയും നാഴിക്കു നാലൊന്നുടന് 
ചിഞ്ചാഭൂതി പൊടിച്ചു ചിത്രകമതും മുഷ്ടിപ്രമാണം തഥാ 
കൃഷ്ണുശ്വേതമിരണ്ടുമഭ്രകമതും വേറിട്ടു ത്രിംശത"കഴ. 
ഞ്ചോരോന്നേയിവ നാല്ക്കഴഞ്ഞു ഗുളവും സൂൃതം തഥാ ഗന്ധകം 

കയ്യോന്നി] മോരടകഴതഞ്ചി മുരുക്കിവററിന്. 
ചാറൊക്കുമാവുരിയുരിഗ്ലെ പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടു 
നേരത്തരച്ചു ദിവസത്തെയതിതമാനാല് 
പിന്നെച്ചമയ്മു, ഗുളികാ പുനരെണ്പതാക്കി 
നോവെന്നനോറു വലിവൂദരപാണ്ഡുരോഗം 
വേരററു ജാഠരകൃശാനുവിവൃദ്ധിമേതി. 



പ് ക ത, 

ക്ട് ൨൨൦ സഹസ്രയോഗം 

കിട്ടം വുരാണകിട്ടംം ചിഞ്ചാഭൂതി_പുടിം പൊരിക്കചടു ഭസ്മും. ചിത്രകം... 
കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു”. മുഷ്ടിപലം. ത്രിംശത" മുപ്പതു". മോരടംപെരുകേരുബ്പം 
(ഈര ശ്ലോകം പ്രയേണ ശുദ്ധാപഠാമല്ല കിട്ടീട്ടുള്ളതു്. ഗ്രദ്ഥത്തില് കാണുന്നവിധം 
ചേക്കുന്നു.) 

പുരംണകിട്ടത്തിന്ചുണ്സ്ണം ൪ പലം. കാന്തം ര്രഭ്ധിചെയ്യു ഭസ്തുമാക്കിയതു 
പലം ൨. പുളിംപെരരിക്കഭസ്തും പലം ൧, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ പലം ൭. കൃഷ്ണാ 
ദ്ൂരകം വെളുത്ത അഭൂകം ഇവ ൧൫ കഴഞ്ചുവീതം (ശുഭ്ധിചെയൂ ഭസ്തുമാക്കിയതു്.) 
ശക്കരയ്യം രസം ഗന്ധകം (ശുഭ്ധി) ഇവയും ൪ കഴഞ്ചുവീതം. ആദ്യം രസവും ഗ 
ന്ധകവും കരടിയരയ്കണം. പിന്നീടു മറവമള ദസ്തങ്ങളു. ംമരുന്നകളും ചേത്തു കയ്യോ 
ന്നിനീര് പെരുംകരുമ്പയിലനീ&, കഴഞ്ചിയിലനീര് മുരുക്കിലനീര് ഇവ ൨ തുടം വീ 
തം ചേത്തരലു ൮ഠ ആക്കി ഭാഗിച്ചു ഒരോ ഗുളിക (ഭാഗം )വീതം ദിവസവും സേ 
വിക്കം ശുലയും പാണ്ഡുവും ശ്വാസവും മദഹാദരവും ശമിക്കും. അഗ്നിദീഫ്്ി 
.ഉണ്ടാകുംം 

൧൫. നിരൂയ്യാദിഗുളിക. 

നിരൂരി ധൈരി തെളി ശുകപുളിംകുരുത്തോല് 
മുക്കാ വിളാമ്പശയുമാമ്പലരീ സകാന്താ 
ചെമ്മണ് നിശാദ്വയഹിമം സിതയത്തിനീരില് 
സഫ്ലാഹപിഷ്ടമിഫ മേഹഗണം പിനഷ്ടി. 

വൈരി പൊന്കരണ്ട് ചേര് തെളിട-തേററാമ്പരല് ശ്രുകം-കടല്നുര, മുക്കാ: 
ത്രിഫലത്തോട്. ഹി മംം.ചന്ദനം. സഘ്ലാഹ്വപിഷ്കം ൭ ഭിവസമരച്ചതു”. 

നീരൂരിവേരു് പൊ൯കുരണ്ടിവേര്തൊലി, തേററായരല്, കടല്നുര, പുളിംക 

“രുത്തൊലി, ത്രിഫലത്തോട്ട്, വിളംര്മരത്തിന്പശ, ആമ്പലരി, അയസ്തുന്തേം 
(തദ്ധി കഠവിമണ്ണു്, മഞ്ഞ ൦, മരമഞ്ഞ0ംതൊലി, ചന്ദനം, പഞ്ചസാര ഇവ അ 
ത്തിനീരിത ഏഴുദിവസം അരച്ചു ഗുളികയാക്കി സേവിക്ക, എല്ലാ പ്രമേഹങ്ങളു.ം 

ശമിക്കും. 
൧൬. വില്വാദിഗുളിക 

വില്വസ്യ മൂലം സുരസസ്വ പൃഷ്ടം 

ഫലം കരഞ്ജസ്യ നതം സുരാഘ്വം 

ഫലത്രയം വ്യോഷനിശാദ്വയഞ്ച 
ബസ്തുസ്യ മൃത്രേണ സുസുക്ഷ്യപിഷ്ടം 

ഭജംഗലൃതോന്ദുരുവൃശ്ച'കാദ്യൈ- 
വിഷയ ചികാജിണ്ണൂഗരജവരൈശ്ച 
തത്മാ൯ നരാന് ഭൂതവിധഷിതാംശ്ച 
സ്വസ്ഥികരോത്യഞ്ജനപാനനസ്ധൈഃ 

വില്വമൂലം കൂവളവേര് , സുരസസ്ൃപുഷ്ും-തുഭഒസിക്കതിരും കരഞ്ജഫലംടപു 

കരി നതം -തകറംം സൂരാഹ്വ ൦ ദേവതാരം ഫലതത്രയാത്രിഫലത്തോട്ട്. വ്യ്യോഷംട 

കുക്ക് മഒ.കം” തിപ്പലി നിശദ്പയം ട വാറട്ടമഞ്ഞളു.ം മരമഞ്ഞഠംത്തൊലിയഷ്ുംം ബബ 

സ്തംടത്തട$ു . മന്ദ്രു_.എലിം ഗരം--കൈവിഷം. 

കരവലവേരു'” തൂഭസിക്കതിരു് (പുഷ്്ം) പു്കിന് (ത്ങിന്) കുരു തകരം ദേവതാ 

രം ത്രിഫലത്തോട്” കുക്ക്” ചെവതിപ്പലി കരുമുളക് വഠടുമഞ്ഞ്റം മരമഞ്ഞഠാത്തെം 

ലി ഇവ സമം കറിയാടി ന്മൃതൂത്തില് നേക്കെ അരയ്യ്യുകം (ക്രവളവേ൪ രാകിപ്പ്യൊ 

_്ടിക്കണം,) ൬ യാമമെക്കിലും അരയ്ക്കണം കടലപ്പമാണം ഗുളികയുരുട്ടി നിഴലൂണ 



പം 

ഗുളികായോഗങ്ങറം ൨൨.൧: 

ക്കി സേവിക്ക. സഫ്്യവിഷം, ചിലന്തിവിഷം, ഏലിവിഷം, തേരംവിഷം മുതലായ . 

ലം വിഷങ്ങഠം, വിഷംചിം തഅജീണ്ണും, കൈവിഷദോഷം. പനി ഇവ ശമിക്കും, നം 

പീഡിതന്മാക്കം സേയിക്കംനം കണ്ണില് തഞ്ജനത്തിനും നസൃത്തിനും ഈ ഗുളിക. 

നന്നും 

ഗുരുവും പിന്നെ മന്ത്രത്തിന്നുരുവും ചൊന്നപ്പോലിഫ 
ഓഷധങ്ങറംക്കുനന്നായിട്ടരവും സിദ്ധമെമ്മിലോ 
ചൊന്നപോലെ ഫലിച്ചിടും ബുദ്ധിമാന് ചൊന്നതൊക്കെയും 

ി (ജ്യോല്സ്റ്റികു 
ഈ പാരവ്ചയ്യുപ്രകാരം വിശിഷ്യ വിഷവൈദുന്മാതം ഗുളികകളുടെ അരവില് 

പ്രദത്ൃകം ശ്രഭ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. 

 സന്നിപാതത്തിനും മറ൨ രോഗങ്ങറംക്കും ഉള്ള ഗുളികകഠം 

(ഇതിനുരേഷം ചേക്കുന്ന ഗുളിക മുതലയേ യോഗങ്ങറം സന്നിപാതചികിത്സ 
യില് ഉള്ളവയാകുന്നു. തആ പ്രകരണത്തിലും ഇവതന്നെ അനുബന്ധിപ്പിച്ചു ഗ്രഹചച്ചു, 
കൊള്ളണം.) ി | 

൧൭. രാമചണ്ഡേശ്വരരസം 

ചെമ്പുനന്നായപൊടിച്ചിട്ട ശ്രട്ടേണം വത്സനാഭിയും 
രസവും ഗന്ധകം ലാക്ഷാ ഇവയൊല്പിച്ചു തല്ക്ഷണേ 

നി൪ ീഇഞ്ചിതന് നിരുമെ: ത്തൃക്രട്ടിയരച്ചുടന് 
കുന്നിതന്കരുവേപ്പ്യോലെ ഉരുട്ടിട്ടതുണക്കുക 
രാമചണ്ഡേ.ശ്വരം നാമ പിബേത്സന്നിഹരം പരം 

ചെയ്യു രാകിപ്പൊടിച്ചു (ശുദ്ധിയാക്കി സംസ്തൂരിക്കണം) ചുണ്ണുവും വത്സനാഭി 
യും രസവും ഗന്ധകവും കോലരക്കും സമം ഇഞ്ചിനീരിലും കരിനൊച്ചിയിലഗീരി 
ലും (൯0 നാഴിക) അരച്ചു കുന്നിക്കുരു പ്രമാണം ഗുഭികയുരുടി യുക്തമായ അനുപന 
ത്തില് സേവിക്ക, സന്നികഠം ശമിക്കും. 

൧൮. ആനന്ദഭൈരവഗുളിക (പൊന്കാരാദി) 
പൊന്കാരം കായവും നാഭി മുളകും തിപ്പലീ ത്ഥാ 
നാരങ്ങാനീി൪ പിഴിഞ്ഞിട്ടു അരച്ചിട്ടങ്ങുരുട്ടുക 
പിന്നെ നന്നായുണക്കീട്ട തദ്രസേ പാനമാചരേത? 
ആനന്ദഭൈരവന്നാമ സന്നിപാതജ്വരാപഹം 

പൊന്കാരം, സോമനാദികായം, വത്സനാഭി, കുരുമുളക്, ചെവതിപ്പലി ഇവ. സമം ചെവനാരങ്ങാനീരില് അരച്ചു” (൨ യാമം) കുന്നിപ്രമാണം ഗുജികയുരുടി നംതം 
അ്ജാനീരിലരച്ചു സേവിക്ക. സന്നിപതേജ്വരം ശമിക്കും. 

൧൯. രാമബാണംശുളിക (൨) (നവജ്വരവിനാശിനി) 
ജാതിക്കാ പലമൊന്നാകും ഗന്ധകം ദ്വിഗുണം ഭവേത 
ത്രിഭാഗം രാമഠം ചൈവ ജേപാലഞ്ച തദദ്ാകം 
ഇഞ്ചിനീരിലരച്ചിട്ടു ദിനം മുന്നിതു കൊള്ളുക 
ഗുളികാ രാമബാണാഖ ൮0 €നവജ്വരവിനാശിനീ 



൨.൨൨. സഹസ്രയോഗം 

ജാതിക്ക പലം ൧. നെല്ലിക്കാഗന്ധകം പലം ൨. സോമനാദികായം പലം: 
൫, മേപാംലം- നീവാളക്കരു പലം ഒന്നര. (്രദ്ധിചെയൂ നാളംകളയണം) മൂന്നുദി 
മ് ഇഞ്ചിച്ചററിലരച്ചു കടലയ്ക്ാപ്രമഠണം ഗുളികയക്കുക. നവജ്വരം ശമിക്കുന്ന 
ത്ന നന്നും 

൨൦. സന്നിപാതാന്തകംശുളിക (ത്രിഫലാദി?) 
ത്രിഫലാ ഗന്ധകം വ്യോഷം പാരദം കൃൂ്ട്യജീരകം 
തുല്യം ക്രട്ടിയുരുട്ടേണം നാരങ്ങാരസപേഷിതം 
സന്നിപാതാന്തകം നാമ ഏതത്സൌഖ കരം പരം. 

ത്രിഫലത്തോട്, ഗന്ധകം, ചക്ക്, മുളക്, ചെയതിപ്പലി, രസം, കരിംജീരകം 
:ഇവ സമം നാരങ്ങാനിരിലരച്ചു (൯൦ സ്തരഴിക) കുന്നിപ്രമാണം ഗുളികയാക്കുകം ഇതു 
സേവിച്ച സന്ന!പാരം ശമിക്കും. $ 

൨൧. ചായില്യാഭിഗുളിക 

ലാല്യം പത്തുപണത്തതുക്കം കണ്ടിവെണ്ണൂ തദദ്ധകം 
ചെന്നിനായകമര്ദ്ധഞ്ച കറപ്പും മുപ്പുണത്തിട 

വിശപമുസ്ലാകഷായത്തില് നാലുയാമമരച്ചുട൯ 

മരിചത്തി൯പ്രമാണത്തിലുരുടിട്ടതുണക്കുക 

ഇഞ്ചിനിരില് കൊടുക്കേണം സവസന്നിവിനാശനം. 

ചായില്യം പണമിട ൧൧. കണ്ടിവെണ്ണു പണമിട ൫, സന്നിനായകം പണ 
മിട രണ്ടര, കപ്പു പണമിട ൩. ഇവ ചുക്ക് മുത്തങ്ങാ ഇവഠററിന് കഷായത്തില് 
ര് യാമം അരച്ചു കുരമുഭകപ്രമാണം ഗുജികയംക്കി ക്രമപ്രകാരം ഇഞ്ചിനീരില് സേ 
വിക്ക എല്ലഠ സനാിയും ശമിക്കും: 

൨൨. ഭൂതഭൈരവരസം 

പാരദം ഗന്ധകം താമ്രം വഹ്നിക്വാഥേ തു മര്ദ്ദയേത് 

വജുൂമുഷാ ഗതാവാഥ വാലുകാ യന്ത്രകേ പുനഃ 

മാജ്ജാരജാംബുകൈഃ പിത്തൈഭാവിതൈഃ പ്രഫരദ്വയം 
ഗുഞ്ജാമാത്രപ്രയോഗേണ ദേയം ശീതോദകേ പുനഃ 

സന്ധികം തല്ക്ഷണം ഫന്തി രസോയം ഭൂതഭൈരവംഃ 

പാരദംരസംം വഹ്നിക്വാഥംട "കാട്ടവേലിക്കിഴങ്ങി൯ കഷായംം മാജങോര 

ഇറംബുകം: പു ച്ചയുടേയും കവക്കന്േയും, പ്രഹരദ്വയം--൨. യാമം (൧൫ നാഴിക) 

ശീതോദകംടതണെത്ത വെള്ളം. 

രസം, ഗന്ധകം, താമമഭസ്സും ഇവ കൊട്ടവേലിക്കിഴത്കി൯കഷായത്തില് അര 

ച്ചു” വജ റമൂശയില് വാലുകായന്ത്രത്തില് ആക്കി പൂച്ച കുവക്കന് ഇവയുടെ പിത്ത 

ദ്രവത്തില് ഭവനചെയയൂ കുന്നിക്കുരുപ്രമാണം ഗുളികയാക്കി നിഴലുണക്കി പച്ചവെള്ള 

ത്തില്. ഉരച്ചു സേവിക്ക. സന്ധികസ്സന്നി ശമിക്കും 

൨൪൭. താമുഭൈരവഗുളിക 

ത്രിക്ഷാരം പഞ്ചലവണം മൃതം താമ്രം രസം സമം 

അക്കമൂലകഷായേണ ദിനാനി തരണി മദ്ദയേത” 

[നി 
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സംശോഷ്യ്യ വാലുകായന്ത്രേ ദിനൈകം വജുമുഷയാ 
സുശിതളേ സമുദ്ൃത്യ ഖരപിത്തേന ഭാവിതം 

ദാതവ്യം മാഷമാതന്ത മധൂകസ ് യാനുപഠനകം 

താന്ത്രികസ്സുന്നിപാതഞ്ച തല്ക്ഷണേന വിനാശയേത് 

താമ്രഭൈരവനാമായം ഗുളികാ പരമാഷധം 

ത്രിക്ഷാരം--ചവക്കാരം തൂവര്ച്ചിലക്കാരം പെൊന്കറരം ഇവം പഞ്ചലവണം. 
തുവച്ചിലയുപ്പ്, ഇന്തുപ്പ്, വിഭയുപ്പ്, മാരുപ്പ് കടലുപ്പ് ഇവ. അക്കമൂലകഷായം 
ഹരുക്കിന് വേര്കഷായം. ഖരപിത്തം. കഴുതയുടെ പിത്തം. 
(ഭ“ചഗ ചവക്കാരം, തൃവച്ചിലക്കാരം, പൊന്കാരം, തുവച്ചിലയുപ്പ് ഇന്തുപ്പ്, വിള 
“യുപ്പ്, ഒരുപ്പ”, കടലുപ്പ്, തംമഭഗ്മും, രസം ഇവ സമം. മൂന്നുദിവസം ഏരുക്കിന് 
“വേര്കഷായത്തില് അരച്ചു വജ്റമൂശയില് വാലുകായന്ത്രത്തില് പാകമാക്കി തണ 
“ത്താല് എടുത്തു കഴുതയുടെ പിത്തത്തിലരച്ചു് ഉഴ ന്നളവില് ഗുളികയാക്കി ഇരള്ളിമധു 
രക്കഷായത്തില് സേവിക്കം തന്ദ്രികസന്നി ശമിക്കും, മറവള്ളവയ്മും നന്നും 

സജ്ജക്ഷാരോയവക്ഷാരഷ്ടംകണക്ഷാര ഏവച 
ക്ഷാരത്രയം സമാഖ്യാതം യ്രിക്ഷാരംച പ്രകീത്തിതംം 

ഡ൭വച്ചലം സൈന്ധവം ച വിഡമരത്ഭിദമേവ ച 
സാമുദ്രേണ സമായുക്തം ജേഞയം ലവണപഞ്ചക.ം 

൨൪. രസാദിഗുളിക 

രസം മനശ്ശിലാ ഗന്ധ സൈന്ധവം മൃതതാമ്രകം 
ബ്ലഹധതീഫലകം ദ്രവ്യൈരുദ്ൃതം ഗുളികാകൃതാം 
മൂഷയാ ഭൂപുടേ പാച്ധ്യം വാലുകായന്ത്രകേ പുനഃ 
സുശീതളേ സമ്ുദ്ധാ ) തൃ കപിപിത്തേന ഭാവയേത" 
ചണമാത്രം പ്രദാതവ്യം നാളികേരജലേന ച 
അഥവ ത്രികടുദ്ര്വയേ നാശയേത: ചിത്തവികഭൂമം 

മനശ്ലിലംമനയേംലം സൈന്ധവം ഇന്തുപ്പ്. ബൃഹതീഫലം-വഴചതിനങ്ങം 
ഷപിപിത്തംകുരങ്ങിന്െറ പിത്തം. ചെ മാത്രം ചണം പയറിനെറ അളവു, 
രസം, ഗന്ധകം, മനയോല, ഇന്തുപ്പ്, താമഭസ്തും ഇവ വഴുതനങ്ങാനീരില് അരച്ചു വഴുതിനങ്ങ്തുഷത്താക്കി മണ്ണുംപൊതിഞ്ഞു പ്രടച്ച ടിക്കകത്താക്കി ശീലമണ് ചെയ്തൂ) വാലുകായന്ത്രത്തില് പചിച്ചു” തണുത്താല് എടുത്ത കുരത്ജിനെറ പിത്തത്തി ഖരച്ചു ചണംപയറളവില് ഗുളികയാക്കി തേഅ്അാവെള്ജത്തിലെൊം ത്രികടുടക്കഷാംയത്തി. ലാം സേവിക്ക, ചിത്തവിദഭ്രമസന്നി ശമിക്കും. 

൨.൭൫. ജ്വരാംകുശം (൨) 

രസസ്യയ ദ്വിഗുണം ഗന്ധം ഗന്ധതുല്യന്തൂ ടംകണം 
രസതുല്യം വിഷം യോജ്യം മരിചം പഞ്ചധാ വിഷാത് 
കട്ഫലം ദന്തിബിജഞ്ച പ്രത്യേകം മരിചാന്വിതം 
ജ്വരാംകുശോ രസോ ഫവൃഷ ചൂണ്ണൂയേദ്യാമമാത്രകം 
മാഷൈകേന നിഫന്ത്യാശു ജ്വരമുഗ്രം ത്രിദോഷജം 
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ഗന്ധം ഗന്ധകം. ടക്കണംടപെൊന്കഠരം. വിഷംടവത്സനാഭി, മരിചംകരു. 
മുളകും കടഫലം.കുമിജിന് പരിപ്പ, ദന്തിബീജംടനാഗദന്തിക്കുരു. 

രസം കഴഞ്ച ൧, ഗന്ധകം കഴഞ്ച്” ൨, പൊന്കാരം കഴഞ്ച് ൨, വത്സനാഭി: 
കഴഞ്ച് ൧, കുരുമുളക്, കുമിഴി൯ പരിപ്പ്, നാഗദന്തിയരി ഇവ അഞ്മുകഴഞ്ചുവീതം 
എല്പാംക്രടി ഏഴരനാഴികനേരം (രവം പഠഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാല് പച്ചവെള്ളത്തി 
ലേ നാഗദന്തിവേര് കഷായത്തിലോ) അരച്ചു ഉ ന്ന&വിഅ ഗുളികയുണ്ടാക്കി സേ 
വിക്ക, ത്രിദേഷജമായ ജ്വരവും ശമിക്കും. ) 7 

൨൬). മഫാജ്വരാംകശം (൩. ) 

ശുദ്ധസൂതം വിഷം ഗന്ധം ധൂത്തബീജം ത്രിഭിസ്തറമം 
ചതുണ്ണ്ണാം ദ്വിഗുണം വ്യോഷം ചൂട്ടും ഗുഞ്ചാപ്രമാണകം 
ജംബീ കസ്യ സ്വരസേ ആദ്രകസ്യ രസൈയ്യൃതം 
മഫാജ്വരാംകുശോ നാമ ജ്വരാണാമന്തകോ ഭവേത”. 

ശുഭ്ധസൂതംടശുദ്ധിയാക്കിയ രസം. വിഷം-വത്സ നാഭി. ഗന്ധം_.ഗന്ധകം.- 
ധൂത്തബിണം ഉമ്മത്തിന് കരുവു്. 

രസം, വത്സനാഭി, ഗന്ധകം ഇവ സമം. ഇവ മൂന്നും ക്രടിയിടത്തോളം ഉമ്മ 
ത്തരി. ഇവ നാലും ക്രൂടിയതിന്െഠ ഇരടി ചുക്കു, ചെവതിപ്പലി, കരുമുളക്” ഇവ 
ററിന് ചുൂണ്ണം ചെ൨വനാരങ്ങാനീരിലും ഇഞ്ചിനീരില്പം (൨ യാമം വീതം) അരച്ചു കുന്നി. 
ക്കരുവി൯ വലിപ്പത്തില് ഉരുടി സേവിക്ക. ബ്വരങ്ങഠം ശമിക്കും. . 

൨൭. രാമബാണം (൩) 

ഹിംഗുളം മുഷികാശ്ലാനം ചതുഷ്ഷന്മാനതഃ ക്രമാത് 
മദ്ദയിത്വാ തൂ സുശ്ശൂക്ഷ്ണം സ്വണ്ണുപത്രരസേന വാ 
ധൃഞ്ചാമാത്രം പ്രയുഞ്ജിത ശക്കരായാം വിശേഷതഃ 
രാമബാണമിതി ഖ്യാതം സവ്വശീതജ്വരാപഹം. 

ഹിംഗുഭം ചായില്യം. മുഷ് കാശ്മാവു്-.എലിപ്പഠഷാണം. സ്വള്ല്റ്റപത്രരസം 
ഉമ്മത്തിലനീരു. ശക്കരടപഞ്ചസാരം 

ചായില്യം നാലുകഴഞ്ച്. എലിപ്പറഷാണം ആവകഴഞ്ച് (രണ്ടും ശുദ്ധി) ഉമ്മു. 

ത്തിലനീരില് ൪ യാമം അരച്ചു” കുന്നിക്കുരു അളവില് ഗുളികയരക്കി ശീതജ്വരത്തിനു. 

പഞ്ചസരേയില് സേറിക്ക. ശമിക്കും. 

൨൮. രാമബാണം (തീ) 

ദ്വിനിഷ്ട്രം രസികം ചൈവ ഗരരീപാഷാണനിഷ്ടുകം 

ധുദ്ധൂരബിജം നിഷ്ട്രാദ്ധം പിഷ്ട്്വാ തല്പത്രവാരിണാ 
മുദഗപ്രമാണവടികാം ഗുളേന സഹ ഭക്ഷയേത' 

സവശീതജ്വരം ഫസ്പ്യാത് രാമബാണം രസോത്തമം. 

രസികം-രസം (പാല് തുത്തു' എന്നും പക്ഷം) ധുദ്ധൃരബീജംമുമ്മത്തരിം. 

നിഷ്ടയംടകഴഞ്ച്ം 
രസം കഴഞ്ചു” ൨, ഗദരീ പാഷാണം ഒരുകഴഞ്ച്, ഉമ്മത്തിന് കുരു കഴഞ്ച് അര, 

ഇവ ഉമ്മത്തില നീരില് അരച്ചു ചെ൨പയഠളവില് ഗുളികയുരുടി യഥാന്യായം ശക്കര 

യില് സേവിക്ക എല്ലം ശീതജ്വരങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 
ഏല്ലം ഗുഭികകള.ം നിഴലുണക്കി നല്ല പാത്രത്തില് സൂക്ഷി ക്കണമെന്നുള്ളതു. 

സാധാരണയാകയാല് പ്രതേകം എല്ലായിടത്തും പവയുന്നില്ലം 
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൨൯. രാമബാണം (൫) 

പാരദഞ്ചൈകഭാഗം ച ദവ൪ ഭാഗ ഗന്ധകസ്യ ച 
ഫിംഗുളസ്യ തൃയോഭാഗാശ്ചതുഭാഗാംശ്ച ഒന്തിനഃ 
വനചിത്രകസാരേണ യാമഷട്കന്തു മദ്ദയേത് 

മരിചാഭാം വടീം കയ്യത് മാക്ഷികേണായ/ദ്രകേണ വാ 
രാമബാണരസോ നാമ സവജ്വരകുലാന്തക?ഃ 

പാരദം-രസം. ഹിംഗുഭം. ചായില്യം ദന്തീനാഗദന്തിക്കുരു. വനചിത്രകസം 

രംംകടലാവണക്കിന്കഠ. മാക്ഷികം--തേ൯ം ആദ്രകം--ഇഞ്ചിം രസം കഴഞ്ച് ൧. 

ല് ഗന്ധകം കഴഞ്ഞു” ൨. ചായില്യം കഴഞ്ച് ൩.. നാഥടന്തിക്കുരു കഴഞ്ചു ര്. എല്ലാം 

ക്രടി കടലാവണക്കി൯ കറയില് ആവയമേമരച്ചു കുരുമുളകുവലിപ്പത്തില് ഗുളിക 
യാക്കി തേനിലോ ഇഞ്ചിനീരിലോ സേവിക്ക, ഏല്ലാവിധം ജ്വരങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 

൩൦. ശീതനാഗാംകശം 

സംതുദ്ധാമാഖ്യപാഷാണം കരപ്പരം സമഭാഗികം 
കാരവല്പിരസേനൈവ യാമമാത്രം വിമദ്ദയേത് 
രാജസഷപമാത്രേണ ഗുളികാം കാരയേത് ഭിഷ ക 
തക്രേണ സഫ ദാതവ്യം തക്രാന്നം ഭോജയേല്പഘു 

ശീതനാഗാംകശോ നാമ ദൂഷ്ടമീശ്വരനിമ്മിതം. 
ആഖ്ച,പഷാണം -ഏലിപ്പാഷറണം, കരരവല്ലീരസംട പാവലിലനീരു; ശുദ്ധി 

ചെയ്തു എലിപ്പഷോണം കര്പ്പുരം ഇവ സമം പാവലിലനീരില് ഏഴരനാഴികനേരം 
അരച്ചു കടുകളവു ഗുളികയാക്കി മോരില് സ്േവേവിക്കം മോരുക്രടി ഉണ്ണുകയുംവേണം. 
ശീതജ്വരം ശമിക്കും, വലിയതരം കടുകിനെ അളവും പത്ഥ്യം മോരും ചോവം 
മാത്രാം 

൩൧, ശിതജ്വരഗജസിംഹം 

ദ്പവാദശകബര് മൂഷികയുശം കാഞ്ചനപല്പവദളരസമട്ട ചം 
ഗുഞ്ചാമാത്രാ ഗുളികാ ബദ്ധാ യോജനശിതജ്വരഗജസിംഹഃ 

കബരി പാല് തത്തു. മുഷ്കം ഏലിപ്പാഷാണം. കാറഞ്ചനാപചല്പവദഭരസംംട 
_ഉമ്മത്തിലനിരു”, ഗുഞ്ജാ_.കുന്നിക്കരു. 

പാല് തുത്തുഭാഗം ൧൨. ഹലിപ്പാഷാണം ഭാഗം ൨. ഉമ്മത്തി൯തളിരു (മ്മത്തു 
പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നീലമമ്മത്തു ചേക്കുന്നതുരതമം) പിഴിഞ്ഞ നീരില് 
(രണ്ടുയംമം) അരച്ചു താന്നിക്കരു അളവില് ഗുജികയുരുടടി ഇഞ്ചിനീരിലോമറേറാ 
സേവിക്ക. എല്ലാ ശീതജവരങ്ങളും ശമിക്കും. 

൩൨. ശിീതമാതംഗസിംഫഹം 

രസവിഷശിഖിതുത്ഥം കര്ബുരാനേകനേരൂം 

ശിഖരിജഫഹരിതാലം ഭാഗമേകേന യുക്തം 
കനകദളരസേനോന്മര്ദ്ദിതം യാമമാത്രം 
സിതസഖമിവ ശഗുഞ്ജാശീതമാതംഗസിംഹഃ 

വിഷംടവത്സനാഭിം ശിഖിതുത്ഥംടമയില് തൂത്ഥം. (തുരിശും തൃത്തും എന്നും 
പക്ഷം) കര്ബ്ുരംനേകനേത്രംപൊ൯കാരം., ശിഖര।ജം മനയോല. ഹരിതാരംപ 
അരിതാരംം കനകദളരസംമുമ്മത്തിലനിരു, യാമമാത്രം -ഏഴര നാഴികനേരം, 
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രസം വത്സനാഭി മയില്തുൂത്തു പെഠ൯കാരം മനയേല അരിതാരം ഇവ സമം (ഇരദ്ധിവേണം] ഉമ്മത്തില.നീരില് ഏഴരനാഴികഥേരം അരച്ചു കുന്നിക്കുരു സഭവില് ഗുളികയാക്കി പഞ്ചസാരയില് സേവിക്ക. ഹല്ലാ ശീതയ്വരങ്ങളം ശമിക്കും. 

൩൩. സവജ്വരഹരമാത്ര 
ആഖോസ്ത്റ വിഷമേകാംശം ശിഖിതുത്ഥം ദശാംശകം 
ധുദ്ധൂരസാരേ സംപിഷ്ട്വാ ഗുളികീകൃത്യ ശോഷയേത? 
ത്രിപാദപണമാത്രന്ത ഭക്ഷയേച്ഛുക്കരായുതം 
ക്ഷിരാന്നം ദാപയേത? പരുഥ്യം സവജ്വരഹരം പരം. 

ആഖ്വവിഷംടഎലിപ്പാഷാണം. ശിഖിതുത്ഥംമയി അ തുത്ഥം. എലിപ്പഠഷാണം കഴഞ്ച് ൧. മയില് തുത്ഥം കഴഞ്ച് ൧൨. (തുരിശും പാല് തുത്തുംക്രടി പത്തുകഴഞ്ച” എന്നം ചിലര്; തുരശുമത്രംമന്നം മറവചിലര്൪) ശുഭ്ധിചെയൂ മമ്മത്തിലനീരിലര പണത്തുക്കത്തില് മൂന്നിലൊരുഭാഗം അളവിൽ പഞ്മുസാംരചേത്തു സേവിക്ക. സേ വാകാലം പാല്ലം ചോഠം മാത്രമേ കഴിക്കാവു. എല്ലം ജ്വരങ്ങളും ശമിക്കും, (ശീ തജ്വരാദികഠംക്കു നന്നു. മാത്ര അധികപ്പെട്ടാല് ഛര്ഭിച്ചുപേകം.) 

൩൪. താപജ്വരമാത്ര 
ദ്വിനിഷ്ടരം ജാതിലിംഗഞ്ച അമൃതം നിഷ്ട്യമേവ ച 
രോഹിണീ ച ചതുന്നിഷ്ടം ശീതതോയേന പേഷയേത: 
നാരിക്ഷീരാനുപാനേന ത്ഥാ ശക്കരയാ യുതം 
മാഷമാത്രേണ ഗുളികാ താപചജ്വരഹരം ഭവേത. 
ജാതിലിംഗടചായില്യം. ദദിനിഷ്ം_.രണ്ടുകഴഞ്ച്. അമൃതം വത്സനാഭിം 

യരാഹിണിട-കട്ടകരോഹിണി. ൂ 
ചായില്യം കഴഞ്ചു ൨ വത്സനാഭി കഴു ൧ കടുകുരോഹിണി കഴഞ്ചു ൪ ഇവ 

യെല്ലാംക്രടി ചച്ചവെള്ളത്തില് അരച്ചു (൩-യാമം) ഉഴ നിന്െറ അളവിനു ഗുളിക 
യാക്കി മുലപ്പാലില് സേവിക്ക, പഞ്ചസാരയില്പം സേവിക്കാം, താപജ്വരം (സ 
വാംഗസന്തപേംതള്ള ജ്വരം, ദ0ഹാദിജ്വരവും ഗ്രഹിക്കാം) ശമിക്കും, 

൩൫. സൂചിമുഖരസം 
സുതം ഗന്ധകതാളകം മനുഗ്ലിലാതാലീഭവം തുത്ഥകം 
ജംബാളം വിഷടംകണം കടുപലം ഖല്വേ സമാംശം ദൂഡ്ധം 
കൃത്വം കഞ്ജളികാ വിഷോജ്വലഫണീപിത്തൈശ്ച സംഭാവിതാ 
ക്ഷി കാചികകപ്പികാം രസവരഃ സൂചിമുഖോ നാമതഃ 
ബ്രമമദ്വാരവികിള്ല്റുരോപിതരസൈര്ഗ്ഗഞ്ജാസമാ മര്ദ്ദിതം 
ഉന്മാദജ്വരസന്നിപാതശഗരളം മോഹം ൪നുവാതനുത. 
സൂൂതംരസം. താലീഭവംംമാക്കീരക്കല്ലു”. തൃത്ഥഷം: പഠല്തുത്തു”ം ജംബാള.ം 

ജകടലാവണക്കി൯കരുവു”. വിഷംപവത്സനാഭി, ടദ്ംണം-പൊന്൯കുരേം കടുപലംപ 
ക്ൂവളക്കായുടെ മജ്ജ, വിഷോജ്വലഫണീപി ത്തം..വിഷമുള്ള പാമ്പിന്െറ പിത്ത 
ദ്രവം, ബ്ുദ്മദ്വാരം-നെ൨ക. 

രസം. ഗന്ധകം, താളം, ചുവന്ന മനയോല, മാക്കീരക്കല്ല”, പാല്തുത്തു“ം 
കടലാവണക്കിന്കുരു (ശ്രഭ്ധി,) പൊന്കാരം, ക്രവളക്കായുടെ മഓജ ഇവ സമം ഒരു 
ക്വല്വ (മാര്ട്ടണ്ടുത്തിലാക്കി ഒരുദിവസം അരക്കു സര്പ്പത്തിന്െഠ പിത്തംചേത്തു 
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രിലും സന്നിപാതത്തിനു: 

ഗുളികായോഗങ്ങം ലാ 

“നാലുയാമം അരച്ചു കുഴമയുപേലോയാല് ഒരു നല്ല കുപ്പിയില് സൂക്ഷിക്ക. കുന്തിക്കു 

“രു അളവില് ഏടുത്തു നിവകഷീറി അതിദന്മല് തേച്ചു” രാഴുപഴുപ്പി ച്ചവച്ചു അമത്ത 

ണം, സന്നി പതിമുന്നിനും വിഷങ്ങംക്കും സജീവനിര്ജജീവപരീക്ഷയ്യ്ും ബോധ 

“മുണ്ടാകാനും ഉപയോഗിക്കും . എല്ലാം മോഹാലസൃങ്ങറംക്കും ധനുഷ്ട്ൃന്പമെന്ന വാത 

“വ്യാധിക്കും നന്നും 

൩൬. സവരോഗകലാന്തകം 

അമൃതം ചൈകനിഷ്ഠഞ്ച തത്സമം കണചുള്ല്ണ്ിതം 
തയോര്ഫിംഗുളമാത്രേണ വടിജംബിരനിരജൈഃ 
ശീതോദകം വാര്ദ്രകം വാ പിബേന്മാഷപ്രമാണകം 
രാജയക്ഷാനിലശ്വാസജ്വരമന്ദാനിലാനപചി 

സിന്നിപാതം മഫാവാതം. സവ്രോഗകലാന്തകം, 

അമൃതം--വത്വനാഭിം - കണടചെവതിച്പലിം ഹിംഗുളംടചായില്യം. ജംബീര 
“നീരം-ചെഠറനാരങ്ങാനീര”ം 

വത്സനാഭി, ചെവതിപ്പലിപ്പെൊടി ] ഇവ ഒരുകഴഞ്ചുവീതം,. ചായി ലുംകഴതഞ്ചു് 

“൨. ഇവ ചെ൨നരേങ്ങാനീരിലരച്ച് ഉഴുന്നിനെറ വലിപ്പത്തില് ഗുളികയാക്കി പച്ച 
വെള്ളത്തിലോ ഇഞ്ചിച്ചാററിലോ സേവിക്ക, രാജയക്ഷ്മാവ്, വായുക്ഷോഭം വലി 
യ്ം ജ്വരം, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവയും സന്നിപാതങ്ങളും വാതരോഗവും ശമിക്കും. 

൩.൭. രോഗത്രയാരിരസം. 
ി 

 പാരദഞ്ചാമൃുതം ഗന്ധം സവം ശ്രദ്ധം ച കാരയേത് 
വരാവ്യോഷേണ സമ്മിശ്രം സമം തുല്യം വിമര്ദ്ദയേത' 
ജ്പാലാമുഖ്യാശ്ച നിയ്യയാസം സൂരണം ചിത്രകാര്ദ്രകം 
ശിഗ്രൂഃ പുനന്നവേനൈവ പ്രത്യേകം ഭാവനാത്രയം 
തത്ര സംസ്ഥിതമാദായ ഭിയതാം ഗൃഞ്ചുമാത്രകം 
നവജ്വരവിനാശായ ആര്ദ്രകസ്യ രസേനതു 
കിരാതം മരിചം ദേയം സന്നിപാതേ ത്രയോദശേ 
രോശഗത്രയാരിവിഖ യാതോ രസരാജേന നിമ്മിതം. 

പരരദംരസം. അമൃതം-വത്സനാഭിം ഗന്ധം.ഗന്ധകം. വരാം-ത്രിഫലത്തേം മ ഴി യ് ലം “. പ്യോഷടേമുക്കു, മുളക്, തിപ്പലി. ജ്വംലാമുഖിനിയ്യുംസം.മേന്തോന്നിക്കിഴ 
ഞ്ങിന്നീരു”. സൂരണം--കാട്ടചേന. ചിത്ൂകംടകൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു. ആര്ദ്രകംച. 
ഇഞ്ചി. ശിഗ്ര,.ഛ്മുരിഅവേര്ത്തൊലി., പുനന്നവ_തമിഴാമ. കിരാതം കിരിയാത്തു". 
മരിചം --കരുമുഭ കം, 

രസം, വത്സനാഭി, ഗന്ധകം ശ്രദ്ധി) യ്രിഫലത്തോടട്, ചുക്കു", മുളക്ട 
തിപ്പലി ഇവ സമം മേന്തേന്നിക്കിഴങ്ങില്നീരിലും 
ലിക്കിഴങ്ങി൯ നീരിലും ഇഞ്ചിനീരിലും 
മ്മുന്നദിവസം അരച്ചു കുന്നിക്കുരു 

ചെ 
കാട്ടചേനന്നിരിലും കൊടുവേ 

മുരിങ്ങത്തൊലിനീരില്യം തമിഴാമനീരിലും മു 
പ്രമാണം ഗുഭികയുരുട്ടി നവജ്വരത്തില് ഇഞ്ചിനീ 

കിരിയാത്തും കുരുമുളകും ക്രടിവച്ചു കഷായത്തിലും സേവി ക്ക. ത്രിദേഷഷശമനത്തിനും നന്ന്. രസരാജനിമ്മിതമായ രേദഗത്രയാരിരസം. 
ഇതാകുന്നു. 

൩൮. ആനന്ദരസം (൧) 
ആനന്ദോ ഫിംഗുളം ഗന്ധം ഫരവിര്യഞ്ച താളകം 
തീക്ഷ”ണം താമ്രം നാഗവംഗം മര്ദ്ദിതം ത്രിഫലാര്ദ്രകേ 



[വം 

ക്യ 
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പല്ലന കഷായേണ ഡോളായന്ത്രേ ദിനം പചേതഃ ഫണിപിത്തേന സംഭാവ ൮൦ ഗുഞ്ചാമാത്രം പ്രയോജയേത? തല്ക്ഷണേന വിനശ്യന്തി ശിതാംഗം സന്നിപാതികം 
തക്രദധ്യോദനം പഥ്യം ദാപയേന്നാളികേരജേ. 

തനന്ദംംവത്സനാഭി, ഹിംഗുലംടചായില്യം, ഗന്ധംട.ഗന്ധകം, ഫരവീ ര്യംരസം, തീക്ഷ്ണം ഉരുക്കഭ ാം താമ്രം താരുഭസ്തും നാഗം. നാഗ(ക്രാരീയ). ഭസ്ംം വംഗംട വംഗഭസ്തം, ഫണിപിത്തം: പാമ്പിന് പിത്തം. റ 
വത്സനാഭി, ചായില്യം, ഗന്ധകം, രസം, താളകം, മുരുക്കഭന്യും, താമഭസ്സും, കാരീയഭസ്സും, വംഗഭസ്തും ഇവ സമം ത്രിഫലക്കഷായത്തില്ും  ഇഞ്ചിനീരിലും അര: ക്ട” പര്പ്പടകപ്പുല്ലി൯കഷായത്തില് ഡേളായന്ത്രപ്രകാരം ഒരുദിവസം പചിച്ചെ ടുത്തു പാമ്പിന്െറ പിത്തം ചേത്തരച്ചു കുന്നിക്കുരുപ്രമാണം ഗുളികയമകക്കി തേങ്ങാ. വെള്ളത്തില് സേവിക്ക. ശീതജ്വരങ്ങളു.ം സന്നിപാതവും ശമിക്കും, തൈരു“, മോത, ചോവ ഇവമാത്രം ഉപയോഗിക്ക പത്ഥ്യമാകുന്നു, ൮ 

ഡ്ോളായന്ത്രം __ 
രവദ്രവ്യേണ ഭാണ്ഡസൂ പൂരിതാഭ്മോദരസ്യ ച 

 മുഖസ്വയോഭയതോദ്വാരദ്വയം കൃത്വാ പ്രയത്നതഃ 
തസ്ോപരി ക്ഷിപേദ്ദണ്ഡം തന്മഭ്ധ്യേ രസപോടലീം 
ബദ്ധ്വാ തൂ സ്വേദയേദേതദ്ദോലായന്ത്രമിതി സ്തൂതം. 

൩൯. ചണ്ഡഭാസ്തരരരസം. 
ഫരബിജാമൃതബലി പ്രത്യേകം നിഷ്ടസംയുതം 
ടാകണം ദശനിഷ്ടഞ്ച ജംബാളം വിംശതിസ്തൃഥാ 
ശുദ്ധഖല്പതലേ ക്ഷിപ്യയ നിഗ്ഗണ്ഡീരസമര്ട്ടിതം 
മുദ'ഗപ്രമാണഗുളികാം ഗുളേന സഫഹഭക്ഷയേത? 
പഠണ്ഡുശോഫോടരാവത്തഗുന്മപ്പീഫഗുദക്ടമീന് 
അജിണ്ണ്ണുമാമശ്ുലഞ്ച ദീപനം പാചനം പരം 

ി റ) പുരാണജപരമേഹഞ്ച മൂത്രകൃള്ലു'റാശ്മരീവ്രണാന് 
സവവ്യാധിഹരം ശിഫ്രയം രസ്ോയ/യം ചണ്ഡഭാസ്മുരഃ 

ഹരബീമം--രസംം അമൃതം--വത്സനാദിം ബലി.ഗന്ധകം. നിഷ്ടയം ച കഴഞ്ചു, 
ടംകാണംട പഠന്കറരം. 2 ംബാഭ ം_നീവ്വാളക്കരു. (രാടം നാളവും കളഞ്ഞു ശുഭ്ധി) 
ദിക്ശണ്ഡീരസം_കരിനെംച്ചിയിലനീരു”. 

രസം, വത്സനാഭി, ഗന്ധകം ഇവ കഴഞ്ച് ൧_വീതം,. പോന്കാരം കഴഞ്ഞു" 
൧൦. നീവാള.ക്കുരു ക്രഴഞ്ച ൨൦. ഇവ കരിനൊച്ചിയിലനീരില് തരച്ചു് ചെവപയ 
റള വില് ഗുളികയാക്കി ശക്കരയില് സേവിക്ക. പാഠണ്ഡുരോഗം, ശോഫം, മഹോ 
രം, മുദവത്തം, ഗുന്മം, പ്പീഹേഠദരം, അദ്രസ്, കൃമി, അമീണ്ണം, ത്ൃമശ്രുല, പുരാ 
ണജവരം, പ്രമേഹം, മുത്രകൃഷ്ണു “റം, അശ്ശൂരീവ്യണം മുതലായവയെ ശമിക്പിക്കം. അ 
ഗ്നിദീപ്ചിവരുത്തും. ജംബാളത്തിനു കടലാവണക്കി൯കരു എന്ന പക്ഷാന്തരം ഉണ്ടു്. 

൪0. നീലകണ്ഠരസം 

സൂതം ഗന്ധകലോഹങഞ്ച വിഷം ചിത്രകപത്രകം 
വിളംഗം രേണുകം മുസ്ലാ ഏലം ടംകണകേസരം 



റ് ന 

1 ലി ി 

ഗുളികായോഗങ്ങറം ' ൨൨൯ 

ത്രികടു ത്രിഫലാനാം ച ശുതബര്ഭസ്തം തഥൈവ ച 

ഏതാനി] സമഭാഗാനി ഗുളം ദ വിഗുണമുച്യതേ 

 ചണമാത്രാം വടീം കൃത്വാ ഭക്ഷയേദ്വ്വിഭിനന്നരഃ 
ശ്വാസകാസക്ഷയം ഗൃന്മം പ്രമേഹം വിഷമജ്വരം 

ഹിത?മായാം ഗ്രഹണിദോഷേ ശോഫേ പാണ്ഡര ഭഗന്ദരേ 
മൃത്രകൃക്ലൂ”റേ മുഡ്ഥഗഭേ വാതരോഗേ ച വാരിണാ 
:നീലകണ്ഠരസോ?നാമ യോഗഃ സ്യാത്ബ്രമനിമ്മിതഃ 

സൂതം--രസം. ലോഹം--ഇരുമ്പഭസ്തും, വിഷംടവത്സനാഭി ചിത്രകംകൊട്ട 
വേലിക്കിഴങ്ങ് . പത്രഷം--താലീസപക്രിം വിഭഉംഗംടവിഴാലരിക്കാന്മു”. രേണുക 
അരേണുഛം. മുസ്ലമുത്തത്ങ, ടംകണംട-പെൊന്കാരം, കേസരം-നാഗല്ലൂവു”. തുൽ 

ബഭസ്മൂം--താമഭസ്കും. ചനമാത്രചണനംപയാള.വു”. 

രസം, ഗന്ധകം, ലോഹഭസ്തും, വത്സഗാഭി, കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു്, താലീസപ 
ത്രി, വിഴംലരിക്കാന്മു്, അതേണുകം, മുത്തങ്ങ, ഏലത്തരി, പൊന്കാരം, നാഥപ്പയവു" 
കുക്കു” മുള.ക് ചെവതിപ്പലി, നെല്ലിക്കാ താന്നിക്ക കടുക്കാ ഇവയുടെ തോട്ട്, താ 
മുഭസ്ത്ം ഇവ സമം ചേര്ത്തു (ഇഞ്ച നീരില് ഒരുദിവസം) അരച്ചു മരുന്നിന്െറ ഇര 
ട്ടി ശക്കരചേത്തു ഗുളികയാക്കി സേവിക്ക. (ചണംപയാളധില് ഗുളികയക്കി 
ഇരട്ടി ശക്കരകൂടി സേവിക്കണമെന്നും, കടലയ്ക്ാപ്രമാണം ശക്കര ക്രട്ടിയശേ 
ഷ്ടം ഗുളിക ൭രുട്ടണമെന്നും അഭി പ്രംയങ്ങഠം) അനുപാനം ശീനജലം. കഠസശ്വാ 
സങ്ങഠം, ഇക്കിഠം, ക്ഷയം, ഗുന്മം, പ്രമേഹം, വിഷമബ്പരം, ഗ്രഹണി, ശോഫം, പഠ 
ണ്ഡു, ഭഗന്ദരം ഇവയ്യ്ല നന്നു്. വാതവ്യാധി, മുത്രകൃല്ലൂ “റം, മുഡഗര്ഭം ഇവയിലും 
ഗുണപ്രദമാകുന്നു, 

ര്ഥ൧ ഗഗനരേശ്വരരസം 

അഭ്ൂഞ്ച വത്സനാഭഞ്ച ലോഹദഭസ്തഞ്ച ഗന്ധകം 
ശുദ്ധസൂതം കണാ ശുണ്ണീ പ്രത്യേകം നിഷ്ടരമാത്രകം 
ആദ്രകദ്രവസംയുക്തം മര്ദ്ദയേത ദിവസത്രയം 
മാസദ്വയം ലിഫോത'” ക്ഷദ്രേ ശ്വാസകാസഞ്ച പീനസം 
മന്ദാഗ്നിം വാതരോഗഞ്ച അമകുപിത്തം വിനാശയേത് 
ഗഗനേശ്വരനാമോയം രസോ ഭാസ്തരനിമ്മിതഃ 

അഭ്രം അഭ്ൂകഭസ്തം. ശുദ്ധസ്തൂതം ൭ത്ുഭ്ധിയംക്കിയ രസം. കണതിപ്പലി 
ശുണ്ണിടകുക്കു” ആദ്രകദ്രവം--ഇഞ്ചിനീരു”. ര് 

അഭ്ൂകഭസ്തം, വത്സനാഭി, ലോഹഭസ്തം, ഗന്ധകം, രസം; തിപ്പലി, ചുക്കു” 
ഇവ സമം ഇഞ്ചിനീരിഷ മൂന്നുദിവസമരച്ചു രണ്ടു ഉഴ സിന്വലിപ്പത്തില് ഗുളികയുരു 
ട്ടി (ഒരു മാസം) ചെയതേനില് സേവിക്ക, (മാഷദ്വയം ഏന ഗ്രന്ഥപാഠം പ്രമാദ 
മല്ലെന്നുത ന്നെ അഭിപ്രഠയം.) ശ്വാസകാസങ്ങഠം, പീനസം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, വാത 
രോഗം, അമുപി ത്തം ഇവ ശമിക്കും, 

൪൨. ജാതിലിംഗാദിഗുളിക 
ജാതിലിംഗം ത്രികടുകം ഹരിതാലം മനശ്ശിലാ 
ടംകണം വത്സനാഭഞ്ച പേഷയേദാദ്രകദ്രവേ 
ഫരിഞ്ജരിജലേ ചാപി ഗുളികീകൃത |) ശോഷയേത? 
കാസം ശ്വാസഞ്ച ഫിക്കാഞ്ച ക്ഷയകാസഞ്ച നാശയേത 



൨൩൧ സഫസ്രയോഗം 

ജാതിലിം ഗംചായില്യം ത്രികടുടകം ചുക്കു" മുളകു” ചെരതിപ്പല। ഹരിതാലംം. അരിതരം, മനശ്നിലം--മനയോല. ടംകണം:പൊന്കാരം. ഹരിഞ്ജരി ജചംടകപ്പമ. ഞ്ഞളിലനീതു, 
ലെ: ചായില്യം, ചുക്കു മുളക്ട" ചെവതിപ്പലി, അരിതാരം, മനയോല, പൊന്കാ- രം, വത്സനാഭി ഇവ സമം ഒരുദിവസം ഇഞ്ചിനീരിലും-ഒരു ദിവസം കപ്പമഞ്ഞളില. നീരിലും അരച്ചു ഗുളീകയാക്കി നിഴലുണക്കി സേവിക്ക. (തേന്, തിപ്പലിപ്പെം ടി, മലരു” ഇവ അനുപാനം) കാസം ശ്വാസം 'ഇക്കി€ം കദയകഠസം മുതലായവ. ശമിക്കും. 

) 

൪൨. ശ്രുലകഠാരം. 
പാരദം ടംകണം ഗന്ധം ത്രിഫലാ വേ ൧ ഷതാളകം 
വിഷം താമ്രം സജംബാളം ത്രിദിനം ഭൂംഗമദ്ദിതം 
ഗുഞ്മാപ്രമാണഗുളികാം മരിചേനാര്ദ്രകേണ വാ 
ഖാദേത് ശ്രുലകഠാരോ യം വിഷ്ണുചമക്രമിവാസുരാ൯. 

വാരദം൭രസംം ടംകണംട-പൊന്കാരം. ഗന്ധംംഗന്ധചം, വ്യോഷം കു ക്ക് ളക് ചെയതിപ്പലി വിഷംടവത്സനാഭി. താമ്രം താമമഭസ്തം, മംബാളംനീവാള ക്കരും (കടലാവണക്കിന്കുരുവലെന്നും അഭിപ്രായം) മാടം നാളവും കളഞ്ഞതു”, ഉം ഗംടകയ്യയോന്നിച്ചാവം 
രസം, പൊന്കാരം, ഗന്ധകം, ത്രിഫലത്തോടു, ചുക്ക", മുളക്, ചെവതിപ്പലി താള.കം, വത്സനാഭി, താമുടസ്തും, നീവാളക്കരു ഇവ സമം, കയ്യേംന്നിഗീരില് മൂന്നു. ദിവസമരച്ചു കുന്നിക്കുരുപ്രമംണം ഗുളികയുരുട്ടി കുരുമുഭകിന്കഷായത്തിലോ ഇഞ്ചി; ക്ഷെയേത്തിലേോം സേവിക്ക. ഏല്ലാവിധം ശ്രൂല (്വേദന്യകള.ം ശമിക്കും 

രത്. ഗുന്മകലാന്തകം. 
അയശ്മൃ്ട്റും പഞ്ചനിഷ്ടും ഗന്ധകഞ്ച മനുശ്ശിലാ 
പ്പൃഥക് ചുണ്ണുദ്പ!നിഷ്ടം വ പാരദം നിഷ്ടരമാത്രകം 
കുമാരീരസകേ പിഷ്ഠ്്വാ തീക്ട്യാതപനിവേശിതം 
വ്യോഷസൈന്ധവയോര്ഭൂയഃ ത്രിഫലാമ്പയഭയാം പുന$ 
ഷട്പലം ഭസ്തനി തതോ യോജ്യം ഭൂംഗീരസേന ച 
പിഷ്ടവാ ത്രിനിഷ്ഠമാത്രേണ കൃത്വാ ച ഗുളികാം സുധീഃ 
വാതഗുഷ്മഞ്ച കാസഞ്ച സ്വരസാദാഗ്നിമന്ദതാം 
ശ്വിത്രകം ജലക്രര്മ്മഞ്ച പ്പീഫഹാമശാംസി കഷ്ടകം 
ഏഷ യോഗോ ഗുന്മകലാന്തകാഖബ്ല്യം ജയതി ധ്രുവം 

ഇുതിന്െറ ഗ്രസ്ഥോക്തമായ ഭാഗം ഗദൃരൂപമാകയാല് ആയതും താഴെ: 
ചേക്കന്നു:--- 

4അയശ്ചൃണ്ണ്ണം പഞ്ചനിഷ്ടയം ഗന്ധകമനുശ്ശിലയോ പ്ൃഥക 
കൃദ്പറ്റുഞ്ച നിഷ്ടരം പാരദം നിഷ്ടം ച കുമാരീരസേ പിദ്ട്വാ ചഷകേ. 
തീക്ട്രാതപേ നിധായ വ്യേഷസൈന്ധവയോഃ പൃഥക് ത്രിപലാനി 
ഫരിതകിഷട്പലഞ്ച ഭസ്കാനി സംയോജ്ച ഭൂംഗീരസേ പിഷ്്ാ ത്രി 
നിഷ്ടമാത്രാം ഗുളികാം കൃത്വാ യഥായുക്ത്രം വാതഗുന്മകാസേഷു 
സ്വരസാദാഗ്നിമാന്മയശ്വിത്രകപ്പീഫാജലക്രമ്മകഷ്ഠാഗരസാം യോജ 
യേത്, ഏഷ യോഗോ ഗുന്മകലാന്തകാഖ്യ8? 



ഗുളികായോഗങ്ങം ൨൭൩൧ 

അയശ്ചണ്ണം--ഇതമ്ുഭസ്തൂം. മനശ്ശില “മനയോല. നിജം കഴഞ്ച് പാര 

മ റ ചടി ലയു&ഒ്ജു പാത്രം 
ദംപരസംം കുമാരീരസം-കഠഠാര്വാഴനീരു്. ചഷകംടചട്ടിപോലെയു ലി 

വ്യേഷംകുക്കു്, മുളക്, ചെയതിപ്പലി. സൈന്ധവം: ഇന്തുപ്പ്. ഹരീതകിടകടു 

ശഭ്രാത്തോഴ്”. 

ഇരുന്മുർസ്തം കഴഞ്ച്" ൫. ഗന്ധകം, മനയേല ഇവ ൨. കഴഞ്ചുവീതം. രസം 

കഴട്യു” ൧ ഇവ കഠഠാര്വഴഴനീരില് (ഒരു ദിവസം) അരച്ചു ഒരു തളികയില് പര 

ത്തി വെയിലത്തുവച്ചല് ഭസ്തുമാകും. ആ ഭന്യൂത്തില് ചുക്ക്” മുളകു” ചെധതിപ്പലി 

ഇന്തുപ്പ് ഇവ ൩ പലം വീതവും ന പലം കടുക്കാത്തോടുംക്രടി കയ്യോന്നിനീരില് 

(ഒരുദിവസം) അരച്ചു ൩ കുഴഞ്ചുവിതം അഭ വില് ശഗുളികയുള്ങട്ടി യുക്തമായ അനു 

പാനോദികളില് സേവിക്കം വായഗുന്മം, കാസം, സ്വരസാദം, അഗ്നിമാന്മ്യം, 

' ്ിത്രം; പ്ലീഹോദരം, ജലക്രമ്മം, കുഷ്ഠം, അശസ്സ് ഇവ ശമിക്കും. 

ത്൫. ശംഖപാണിരസം. 

ശൃുദ്ധസൂതം വിഷം ഗന്ധം പലാംശം മദ്ദയേദ്ദ്ൂഡ്ഥം 

മരിചം മാഗധി ശുണ്ഠി ഹിംഹു ചൈവ ദ്വയം ദ്വയം 

പലാഷ്ടകഞ്ച ലവണം ചിഞ്ചാക്ഷാരം പലാഷ്ഠുകം 

സംഘവാരം ദശ്ധശംഖം ജംബിരാക്രേന പേഷയേത 
പലാഷ്ട്കം ച സംയോജ്യം സവം ജംബിരനിരകേ 

മദ്ദയേദ്ടിനമേകന്തു തീക്ട്ഠാതപപടീകൃതം 

പിബേദകുകസാരേണ പഞ്ചഗുന്മനിവാരണം 

ഗ്രഹണീരോഗമരശശ്ച അതിസാരഞ്ച നാശയേത് 

സവ്വ ്യാധിഫരം ശീഫ്ര്യം രസോയ/യം ചര്രപാണിനാ. 

ശുദ്ധസൂതം ശുദ്ധിയാക്കിയ രസംം വിഷംടവത്സനഭിം ഗന്ധംംഗന്ധകംം 
മരിചം കരുമുളക്” മാഗധിടചെവതിപ്പലി. ശുഷ്ണിട ചുക്കു. ഹിംഗുട സേമേനാദീ 
കായം. ലവണം ടഇത്തുപ്പ. ചിഞ്ചാക്ഷാരംചുടിം പെരിക്കചുട ഭസ്തൂം. ഭ ശു 

ശംഖം.ശംഖഭാസ്യം. ജംബീരാമും-ചെഠനാരങ്ങാനീരു് . 

രസം (ശ്രദ്ധിയാക്കിയളു) വത്സനാഭി ഗന്ധകം ഇവ ദരു പലംവീതം ഒരു 
മിച്ചുചേത്തു നല്ലപോലെ അരയ്ക്കുക. കുരുമുളകു ചെവതിപ്പലി ചുക്ക് ഇവ ൨. പലം 
വീതം ഇന്തൂപ്പ, വലാ വ്വ, പുളിംതേല് കാട്ട യ്യും പലം ൮, ശാഖഭയ്ക്ം (ഇതി 

നെറ സ്ഥാനത്തു കക്കാച്ചൂടസ്സാന്ുതന്നെയംണെന്നും ചിലക്ക ഭിപ്രഠയേമുണ്ടു ) നരരങ്ങം 
നീരില് ഏഴുദിവസം അരംച്ചടുത്തു മേല്പറഞ്ഞ മരുന്നകഠം എല്ലാംകൂടി ഏഴുദിവ 
സം നാരങ്ങാനീരില് അരച്ചു” (ൂരുദിവസം കറടിവെള്ളത്തിലും കൂടി അരയ്ലൃ്ണമെ 
ന്നും മതമുണ്ടു ) നിഴലുണക്ക്। പൊടിയാക്കി നാരങ്ങാനീരില് സേറിക്ക. അഞ്ചു 
വിധം ഗുന്മങ്ങള.ം ഗ്രഹണിയും “ അതിസാരവും ശമിക്കും. മഠ രോഗങ്ങംക്കും 
നന്ന” . ൂ 

ര്൬൬ ആനന്ദരസം (൨) 

ജാതിഫലം ഫിംഗുളസുന്ദരഞ്ച വരാ ച ശുണ്ണി വിഷഫേമബിജം 
സപിപ്പലീകം ഘനദീപ്യയുശം ജംബീരസാരേ സഫ മമദ്ദിതേ തു 

ധുദ്ൂരതോയൈവിജയാര്ദ്രകേണ 
റ ഗുഞ്ചജൈെകമാനാം ഗുഡ്ധികാം പ്രകയ്യാത് 

നിഹന്തി വാതം കഫമമുഗ്രശ്രൂല. 
മാമാതിസാരം ഗ്രഫണിവികാരം 



൨൨൩൨ സഹസ്രയോഗം 

കരോതി  ശ്രക്സം സിതയാ നുപാനാ 
ദ്രസോയമാനന്ദ ഇതി പ്രസിദ്ധം. 

ജാതീഫലം ജാതിക്ക. ഹിംഗുളം ചായില്യം. സുന്ദരം: അയസ്ത്രാന്തം. വരാം: 
തരിഫലത്തോട്ട”. ശുണ്ണിടചുക്കു്. വിഷംടവത്സനാഭി, ഹേമബീജംകമമ്മത്തിന്കരും 
പിപ്പലിടചെയതിപ്പലി. ഘനംംമുത്തങ്ങ. ദീപുയുഗ"മം--അയഃമാദകവും ക്രോശാ 
ണിയും (അയമോദകവും ജീരകവുമെന്നും, ആശാളിക്രടിയംണെന്നും അഭിപ്രായ 
അങ) ജംബീരസാരംചെവനംരങ്ങംനീരു . ധുഭ്ധൃരതേോയേംടമമ്മത്തിലനീത്. വി 
ഒയാടകഞ്ചാവു'. (കടുക്ക എന്നും പക്ഷം.) ആര്ദ്രകംട ഇഞ്ചിം 

ജാതിക്ക, ചായില്യം, അയസ്ത്രന്തേം, ത്രിഫലത്തോട്, ചക്ക്, വത്സനാഭി, ഉമ്മ 
ത്തിന്കരു, ചെവതിപ്പലി; മുത്തങ്ങ, അയമോദകം, ക്രോശാണി ഇവ സമം ചെ 
നാരങ്ങാനീരിലും ഉമ്മ ത്തിലന്റീരിലും കഞ്ചാവിന്കഷായത്തിലും ഇഞ്ചിനീരിലും ഒ 
രോദിവസംവീ മരപ്പ് കുന്നിക്കരുപ്രമാണം ഗുളികയുതുട്ടി നിഴലുണക്കി! സേവിക്ക. 
വാതം, കഫം; ശ്രുച, ത്തമാതിസാരം, ഗ്രഹണീവികാരങ്ങള്ം ഇവ ശമിക്കുംം പഞ്ച 
സരേയില് സേവിച്ചാല് ശുക്ലം വഭ്ധിക്കയും ചെയ്യം, 

൪൭. കനകസുന്ദരം. 

ഫിംഗുളം മരിചം ഗന്ധം തിപ്പലി ടംകണം വിഷം 
ഫേമബിജം സമം തേഷാം വിജയാദ്രവസംയുതം 
ചണമാത്രാം വടിം കൃത്വാ രസം കനകസുന്ദരം 
ഭക്ഷയേത" ഗ്രഫണിം ഹന്തി ആമശുലമരോചകം 

അഗ്നിമാന്ദ്യം ജ്വരം തീവ്രമതിസാരഞ്ച നാശയേത' 
ദദ്ധ്ൃന്നം ദാപയേത് പത്ഥ്യം തക്രാന്നം നൈവ ഭജൃതാം. 

ഹിംഗുളംടചായില്യംം ഗന്ധംടഗന്ധകം ടംകണംട-പൊന്കരരംം വിഷം 
വത്സനാഭിം ഹേമബിജംടുമമ്മത്തി൯കുരും വിജയാദ്രവം-കഞ്ചാവിന്കഷായംം 
ദഭ്ധൃന്നം--തൈരും ചേഠവ൦. (തമിഴില് തുമുറല് എന്നുപറയുന്ന ഒഭ്ധൃന്നമംണെന്നും 
വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടു് .) അതിനെ വിധാനം -- ഗെടിയരിവച്ചു ക്രമമായി വെത്തു 
വാത്ത പുഴു ക്കല് ചോവ് ചെവലൃൂടോടുക്രടി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട അതില് കട്ടിത്തെ 
രൊഴിച്ചു നന്നായിളക്കി അതില് ചുക്കുപൊടിയും വിതറി ത്രൈരില് പകുതികാച്ചി 
യ പാലും ഒഴിച്ചു പാത്രത്തിലമത്തി അടച്ചുവച്ചേക്കുക. ന൬ മണിക്കൂറില് ക്രടുതല് 
പഴക്കത്തിനും ഇതു യോജിച്ചതാണ്”. (ഇതു വഴിയംത്രക്കാക്ക പഠറിയ അന്നവിധാ 
നവുമാണ്ട്.) 

ചായില്യം കുരുമുളകു ഗന്ധകം ചെവതിപ്പുലി പെറന്കരരം വത്സനാഭി മമ്മ 

ത്തിന്കരു ഇവസമം കഞ്ചവിന്കഷായത്തിലരച്ചു ചണംപയറള വിത ഗുളികയുരു 

ടി സേവിക്ക. ഗ്രഹണി ആമശ്രുലം അരുചി അഗ്നിമാന്ദ്യം ജ്വരം . അതിസാരം 

ഇവ ശമിക്കും: ദഭ്ധ്യന്നമോ രൈ.രും ചേവം മത്രമോ ഉഴ്സ്റുണം, മേരേ 

ക്രട്രുതു 

൪൮. ത്രഗുണരസം: 

ഗന്ധകാഷ്ടഗുണം സൂതം ശുഭ്ധം മുദ്പഗ്നിനാ ക്ഷണം 

പക്ത്വാവതായ തച്ചര്ഴ്ല്ും ചൃ൪ണ്ണുതല്യാ /ഭയാന്പിതം ടം 

സഫ്ഗുഞ്ജാമിതം ഖാദേത് വര്ദ്ധയേച്ച ദിനേ ദിനേ 

' ഗുഞ്ജൈകൈകം ക്രമേണൈവ യാവത്സ്യാദേകവിംശതി 

നം 

പ് 

ടര 



ഉ ന്തു 

ന ച് 

1. 1 

ഗുളികായോഗങ്ങറം ൨൩൨൩ 

തിക്ഷ“ണാജ ൮ ശക്കരായുക്തം ശാല്യന്നം പത്ഥ ൃ മാചരേത് 

കമ്പവാതപ്രശാന്ത്യ൪ത്ഥം നിവാതേ വിവസേത്സദ? 

ത്രിഗുണാഖ്യരസോ നാമനാ ത്രിപക്ഷാത് കമ്പവാതനുത്. 

സൂതം--രസം. തീക്ഷ'ണംം കുരുമുഭ കു്. .ആജ്യം..നെയ്യ് ) 

രസം ശുദ്ധിചെയ്തതു കഴഞ്ച് ൧. ഗന്ധകം കഴഞ്ച്” ൮. ഇതു ഓട്ടിലിട്ട ചെറ 

ത്രീയില് ഉരുക്കിയംല് ഉരുകി യോഴജിക്കുംം തണുത്താല് പൊടിച്ചു സമം കടുക്കാ 

ത്തോടിന്പൊടിയുംക്രടി ഇഞ്ചിനീരിലരച്ചു കുന്നിപ്രമാണം ഗുഭികയുരുടി എഴുഗുളി 

ക ആദുത്തെദിവസം സേവിക്ക. കാരേ ഗുളികവീതം അട്ടത്ത ദിവസംമുതല് 

കരട്ടി ൨൧ ഗുഭികയംകുന്നതുവരെ സേവിക്ക. കുരുമുഭകിന് പൊടിയും നെയ്യും പഞ്ച 
സാരയും ചോവം മാത്രമേ കഴിക്കാവു. ഇങ്ങന പഥ്യം. ൨൧ ഗരഭികയയോല് 

൪൫ ദിവസംവരെ ഈ മാത്രയില് തന്നെ ക്ഷേവിക്കം ഏന്നാല് കമ്പവാതം ശമിക്കും, 
ഏഴുദിവസം ഏഴു ഗുഭികവിതം സേവിച്ചശേഷം ഓരോ ഗുളിക കരടണമെന്നം അഭി 
പ്രായംം 

ഇത്രയും യോഗങ്ങഥം സന്നിപപാതചികിത്സിതത്തില് തുടര്ച്ചയായി ചേത്തിട്ട 
ഒ്ളുവയാകുന്നു. ഗ്രാഥാന്തരങ്ങളിലുടല ചില ഉപയുക്ത്യോഗങ്ങംക്രടി താഴെ 
ര്്േക്കന്നം റ ഴ 

൪൯. രാജവിരേചനഗുളിക (൧) 

തികടുത്രിഫലാസൃതഗന്ധപാഷാണടംകണൈഃ 
ഏതത്സമം തു ജംബാളമേത്ദ്രാജവിരേചനം. 

സൂതംടരസംം ഗന്ധം ഗന്ധകം. ടംകണം--പെൊന്കഠം, 

ചുക്ക് കുരുമുളകു തിപ്പ്ചി നെല്ലിക്കാത്തോട് തന്നിക്കാത്തോട്ട്” കടുക്കാ 
ത്തേദഴു് രസം ഗന്ധകം പാഷാണം പൊന്കാരം ഇവ സമം. ഇവജയെല്ലാംക്രടിയി 
ടത്തോളം (തോട്ടം നാളവും കളഞ്ഞു”) നീവാളക്കുരു എല്ലാംക്രടി അരലൂ മഞ്ചാടിപ്ര 
മാണം ഗുളികയാക്കി ഇഞ്ചിനീരിലോ നെയ്യിലോ സേവിക്കം വിരേചനമണ്ടാകും. 

൭0. വിരേചനശുളിക (൨) 

ത്രികടുത്രിലാമാംസികാരവീകടുകാത്രിവൃത 
വിളംഗഞ്ച സമാംശാനി ജേപാലം സകലാംശകം 

 ത്രിഫലാക്വാഥസംപിഷ്ടം ഗുളേനോഷ്്ലോദടകേന വാ 
ആര്ദ്രകസ്വരസേനാപി പേയം സമൃഗ്വിരേചയേത. 

മുക്കു മുളകു തിപ്പലി ത്രിഫലത്തോട് മാഞ്ചി കരരവിടകരിംജീരകം, കടുക്” 
രോഹിണി ത്രികോല്ലുക്കെന്ന വിഴാലരിക്കാന്പു ഇവ സമം. ഇവ എല്ലാം ക്രടുന്നിട 
ത്തോളം നിവാളക്കുരുവും (൪൯൨൦ംയോഗംപോലെ) കവേത്തു ത്രിഫലക്കഷായത്തില് 
ബല്പപോലെ അരച്ചു മഞ്ചാടിപ്രമാണം ഗുളികയാക്കി ശക്കരയിലോ ചുടുവെള്ളത്തി 
ലോ ഇഞ്ചിനിരിലോ നെയ്യിലോ സേവിക്ക. നവ്യപോലെ വിരേചനം വതും. 

൫൧. മരിചാദി (വിരേചന) ഗുളിക (൩) 

മരിചദന്ര്പേകഭാഗം സ്യാത' ദ്വിഭാഗം ടംകണം തഥാ 
ത്രിഭാഗം പാരദഞ്ചൈവ വിദ്യാദ“ഭാഗം ചതു൪ഗ്ൂണം 
ഗന്ധകസ്യ പ്രമാണുന്തു ഷട്ഭാഗന്തു മഹാഷധം 

1 ൻ സവൈരേതൈസ്സുമം കയ്യാത” ജേപാലാസ്ഥി ച നിസ്തഷം 



൨൩൪ സഹസ്രയോഗം 

ഭക്ഷയേത്സംയുതമിദം ശീതമംബു തതഃ പിബേത 
ശോഫഥുന്മോദരാഷ്ഠീലപ്പിഫാദീനാശ്ുു നാശയേത? 
അയം വിരേചനകരഃ കുക്ഷിരോഗവിനാശനഃ 

കുരുമുട.കു് കഴഞ്ചു” ൧. പൊന്കരേം കഴഞ്ചു ൨, രസം കഴഞ്ച്” ൩., ഗന്ധ: 
കം കഴഞ്ചു” ര്. ചുക്കു" കഴഞ്ച് ൬. നീവാളം (ശുഭ്ധിയമക്കി। കഴഞ്ചു” ൧൬, 
എല്ലംക്രടി (ഇഞ്ചിനീരിലേം മറേറ0, അരച്ചു കുന്നിപ്രമാണം ഗുളികയുരുടി സേവി: 
ടു പച്ചവെള്ളം അനുപഠനമാക്കുക, വിരേചനം ഉണ്ടാകും. ശോഫം, ഗുന്മം, അ 
പ്ലീല, പ്പീഹോദരം മറ ഉദരരോഗം ഇവയ്യ്് ശമനംവതത്തും, 

൭൫൨. ആന്ത്രകഠാരം ഗുളിക 

ജാതിലിംഗാഭയാഫിംഗുസിന്ധൃത്ഥം ടംകണം വ്ചാ 
യവക്ഷാരം കുബേരാക്ഷിബീജഞ്ച ലശ്ുനം സമം 
സംശുദ്ധസാഗരൈരണ്ഡബ്'ജം സവം സമാംശകം 
നി൪ഗ്ഗണ്ഡീസ്വരസേ സമ്ൃഗമട്ടയിത്വാ ച കാരയേത" 
ഗുഞ്ജാപ്രമാണം ഗുളികാം ഗുളേനോഷ്ല്ലോദകേന വാ 
ആര്ദ്രകസ്വരസേനാപി ദദ്യാദേതത് ഭിഷഗ്വരഃ 
ആതന്ത്രവൃദധാവുദാവത്തേ സവശൂലാമയേഷു ച 
വിബന്ധാശസ്സ ഗുന്മേഷ്യ സവശോഫോദരേഷു ച 
വിശേഷാദാന്ത്രശൂലായാം നാമനാപ്യയാന്ത്രകഠാരകാ. 
യാതിലിം ഗം ചായില്യം കുബേരാക്ഷ ബീജം .കഴട്ടിക്കുരുപ്പരിപ്പ്” സംഗരൈര- 

ണ്ഡബീജംകടലാചനക്കിന് കുരു. 

ചായില്യം, കടുക്കാത്തോട്, കായം, ഇന്തുപ്പ്, പെന് കരം, വയമ്പു”, ചവ: 
ക്മാരം, കഴട്ടിക്കുരുപ്പരിപ്പ”, വെള്ളൂ ലളി ഇവ സമം, കടലംവണക്കി൯കുരു (രാഴ്ടം 
നറളവുംകലഞ്ഞു ശുദ്ധിയാക്കിയതു ) ഒ, വഖയെല്ലാം ക്രടിയിടത്തോളം ചേത്തു കരി. 

നൊച്ചിയിലനീരില് നല്പപേലൈ തച്ചു കുന്നിപ്രമാണം ഗുളികയുരുട്ടി ശക്കര ൧൮ 
ടടവെള്ളം, ഇഞ്ചിനീര് മുതലായ അനുപാനങ്ങളില് സേവിക്കം ആത്തരവൃഭ്ധി മുദാ. 
വത്തം ശരുലകഠം മലബന്ധം അര്ശസ്സ് ഗുന്മം ശോഫം മഹോദരം മുതലായവയ്യേയും- 
വിശേഷിച്ചും ആന്ത്രവൃദ്ധിയേയും ശമിപ്പിക്കും. 

൭൫൩. മമ്മഗുളിക 

വിദാര] ജീവന്തി വരീ സമുസ്താ വരാഹി ക്രവാ കുരുവിക്കിഴങ്ങും 
നെല്ലിക്ക നുന്നാറി ഗുള ചി മൂവവാ പ്രത്യേകമൂറല്കഡുബാഹഭാഗാ൯ 

യദ്ലീ ചന്ദനവും നല്ൃരക്തചന്ദനമെന്നിവ 
അരച്ചുചാണമേല് മൂന്നും വെവ്വേറെ നാഴികൊള്ളൂക 
സഫസ്രവേധി കന്നാരം കന്മദം പാലുനിവശി 
ഗരുഡ്ധപ്പച്ചയും ക്രട്ടി പലാദ്രാങ്ങളിതഞ്ചുമേ 

ഒക്കെക്ൂട്ടിയരപ്പാനായ്” കഷായംവയ്യുചമാഷധം 
॥ 

തലനിളി കൊഴ്ുപ്പാ ച പൊന്നാങ്ങാണി ച മൂവവേ൪ 



ഴ് 

ഗുളികായോഗങ്ങഠം ൨൩൭ 

നാല്ലാമരാണാം മുകുളം തേഠറാമ്ചരല് ഞെരിഞ്ഞിലും 

ഇരുവേലി സരാമച്ചം പലമീരണ്ടുകൊള്ളുക 
ദ്വാദശപ്രസ്ഥവെള്ളത്തില് കഷായം വച്ചരയ്മുക 
നാല്ലാമരത്വക് പാച്ചോററി ഞാറപപല്പാനി പേദ്ടിതോല് 

ര ച 

കരിംകാരയുടേതോലും നിശാത്വക് പൃവവത് പചേത് 
കല്പ൪വഞ്ചിയതി൯വേരും പലമെട്ടതു കൂട്ടുക 
ഷോഡ്ശപ്രസ്ഥവെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചരയ്ു,ക 

മുന്നാമത്തെയരപ്പിന്നു മുദ?ഗമാഷങ്ങളേലവും 

കൂടിപ്പചിച്ചുക്രട്ടേണം സവ്വമമ്മവികാരജിത്. 

4 വിദംരി--പാല്മുതക്കി൯ കിഴങ്ങും ജീവന്തി അടപൊതിയന് കിഴങ്ങു” 
വരീം_ശതാവരിക്കിഴങ്ങു”, മുസ്ത.മുത്തങ്ങാ. വാരാഹിടനിലപ്പനക്കിഴങ്ങു, കൂവ 
ക്കിഴങ്ങു" കുരുവിക്കിഴങ്ങു” പച്ചനെല്ലിക്കാ നറനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു” ചിഠഠമൃതു" ഇവയുടെ 
തൂ൨ നാലുപല.ംവീതം. യഷ്ടിഎരട്ടിമധുരം. ചന്ദനം രക്തചന്ദനം ഇവയുടെ ച്ചൂ 
ഒരും നാലുചീലംവീതം. സഹഫസ്രദവധി കന്നാരം കന്മദം പാലുനിവശി ഗരുഡപ്പച്ച 
ഇവ അരപ്പു ംവീതം ഒതുമിച്ചുചേത്തു പ്രസാരണി കൊഴുപ്പ ചെന്നാങ്ങാണി ചെരും 
കുരുമ്പവേരു” നാല്ലംമര മൊട്ടകഠം തേററമ്വേരല് ഞെരിഞ്ഞില് ഇരുവേലി രമമച്ചം. 
ഇവ ൧൨ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു് ഒര ഇടങ്ങഴിയാക്കി അതിലും. 
നാല്പംമരത്തൊലി പാച്ചേോററിത്തൊലി ഞാഠടത്താലി പുല്ലാന്നിത്തെൊലി ചേഴില് 
തൊലി കരിംകാരയുടെതൊലി മരമഞ്ഞ€ംത്തൊലി ഇവ ൨ പലംവീതം ൧൨ ഇടങ്ങ 
ഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവച്ചു” ഒന്നര ഇടങ്ങഴിയാക്കി, അതിലും, കല്ലര്വഞ്ചിവേരു് 
൮ പലം ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു രന്ദിടങ്ങഴിയാക്കി അതിലും 
അരയ്ക്കു. മൂന്നാമത്തെ അരപ്പിന് ഉഴുന്ന് ചെപപയഠ് ഏലത്തരി ഇവയുടെ കഷാ 
യംക്രടി യോഴയിപ്പിച്ചു” അരച്ചുകൌൊംകം ഏല്ലാ മമ്മവികാരങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കും, അ. 
രച്ഛുരുട്ടി നിഴലുണക്കി (നെല്ലിക്കംപ്രമാണം) സേവിക്കയും പുറത്തു തേയ്ക്കകയുമാം. 

൫൭൪. ശിരസ്യോദഗുളിക. 

കുന്തിരിക്കമൊരെട്ടിന്നു ചെന്നിനായകമാറതാം 
മുമ്മൂന്നിവ പലം കൊഠാവു കന്നാരം കണ്ടിവെണ്ണണുകറം 
സഹസ്രവേധിയൊന്നാക്കി തൂക്കിക്രുട്ടിക്കഴഞ്ഞുകഠം 
കററാരവാഴപിഴിഞ്ഞുള്ള രസേ നന്നായരയ്യുചക 
ഗുളികാം കാരയേത? പിന്നെ യഥാവസ്ഥം പ്രയോജയേത. 
വാതികേ തൈലസംയുക്തം പിത്തജേ ഘ ൮) തസയുതം 
കഫജേ തേങ്ങത൯പാലില് അരച്ചങ്ങു തലോടുക 
ഫാലദേശേ വിശേഷിച്ചും ശിരസ്സിങ്കലുമാമതു 
ശിരോരോഗേ പ്രയോക്തവ്യം ഗുളികാ സര്വസാധി നീ. 

കുന്തിരിക്കം ഭാഗം വൃ, സന്നിനായകം ഭംഗം ൬. കസ്ധാരം കണ്ടിവെണ്ണു ഇ 
വ ൩. ഭാഗംവീതം., സഹസ്രരവേധി ഭംഗം ൧. ഇവ കററാ൪വംഴ പിഴിഞ്ഞഷീരിര 
അരച്ചു ഗുളികയക്കി സൂക്ഷിക്ക, വാതാധികമഠയ തലര്വദനയ്മൃ എണ്ണ്ണ്യിലും, പി 
ത്തജമായ തലവേദനയ്മ് നെയ്യിലും, കഫംകൊണ്ടുല തലവേദനയ്യ്ല തേഞ്ങാപ്പാലി ലും അരച്ചു നെഠറിയില് പൃശുക. യഥറയോഗ്യം തലയിലും ത്തകഷാം. എന്നാല് തല വേദനയ്ക്കും ശിരോരോഗങ്ങറംക്കും നന്നു, 



ി 
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൭൪. അഷ്ലാക്ഷരിഗുളിക. 
നാഗഫേനഫിമദ്വന്ദ്വജാത്ഹിംഗുളമാഗധി് 
രാമഠാതിവിഷായുക്താഃ സമഭാഗാ വിചുണ്ണ്ടിതാഃ - 
വിശ്വജീരകളസ്പഠമുസ്ലാടീപൃകധാന്യകൈഃ 
സിദ്രോ കഷായേ ജംബീരസ്വരസേ ച വിമദ്ദയേത? 
കുയ്യാച്ച ഗുളികാ പശ്ചാത” ഗുഞ്ജായാഃ സമ്മിതാഃ ഫലൈഃ 
അഷ്ലാക്ഷരീയം ഗുളികാ ഗ്രഹണിരോഗിണാം ഫിതാ 
തഥാശസ്ൃൃതിസാരേ ച ദധാനാ വാ മാക്ഷികേണ വാ 
പഞ്ചകൃത്വഃ പ്രയുഞ്ജീത ബലേ സത്യനലസ 2) ത. 

നാഗഫേനം...കവപ്പ . ഹിമദ്വന്ദ്വംടചന്ദനവും രക്തചന്ദനവും. ജാതി ജാതി 
6൭% ഹിംഗുട.ം-ചായില്ററം. മാഗധിടചെവയിപ്പലി. രാമഠംസോമനാദികായം. അ 
തിവിഷ_അതിവിടയം. യുക്ത_ചിഠറരത്ത, വിശ്വംടകുക്കു്. ദുസ്ററര്ശം.കൊടിത്തു 
വവേരു*ം ദീപൃഷംടഅയമോഭകം. ധാന്യകം.കെൌത്തേമല്ലി. ് 

കപ്പ്, ചന്ദനം രണ്ടും ജാതിക്ക, ചായിലം, ചെയത പ്പലി, സോമനാദികാ 
യം, അതിവിടയം, ചിഠഠരത്ത ഇവ സമം പൊടിച്ചു ചുക്കു ജീരകം കൊടിത്തുവ 
വേര, മുത്തങ്ങ, അയമോദകം; കെത്തേമ്പാലരി ഇവഠിന്കഷായത്തിലും ചെപനാര 
അ്ങാനീരിലും നല്ലപോലെ അരച്ചു ഗുളികയാക്കി (കുന്നിക്കുരുപ്രമാണം) നിഴലുണക്കി 
“സേവിക്കം ഗ്രഹടണനിരോഗികാംക്കു ഹിതമാകന്നു. അര്ശസ്സ്, അതിസാരം ഇവയ്ക്കും 
തൈരിലോ തേനിലോ സേവിക്ക. അധഗ്നിദീപ്തിപോലെ മാത്ര. 

൭൬. ധാന്വന്തരം ഗുളിക. 
ഏലാവിശ്വാഭയാ ജാതി ബ്ലഹത്യായ്യേ ച ജീരകം 
ചിനോഷണം ല ഭൂന്നിംബം രുദ്രാക്ഷം സുരദാരു ച 
ക൪പ്പൂരകരിഗ്രധാഭ്യാം സമഞ്ച മൃുഗരേതസഃ 
നിഷ്്രിഷ്യ ജീരകക്വാഥേ ഫിമാംഭസി ച കല്ലയേത്* 
ഗുളികാ സമ്മിതാ മാഷൈ$ കഷായേ സാധിതേ പുനഃ 
പനസഛടഭൂനിംബെജീരകൈഃ സാധുയോജിതാ 
പായയേത' ശ്വാസനാശായ കാസാനാഞ്ച നിവൃത്തയേ 
യക്ഷ്മൂണഃ ശാന്തയേ ഫിക്കാ ഛര്ദ്ദ്യോശ്ച വിനിവ്ൃത്തയേ 

കഫപ്രസേകശാത്ത്യെ ച നാമനാ ധന്വന്തരീ മതാ 
ഗുളികേയം വിശേഷാ സ്യാത് മാരുതസ്യാനുലോമനി 

ഏലം-ഏലത്തരി. വിശ്വം--കുക്ക”, അഭയാകകടുക്കാത്തോട്ട്”, ജാതി, ആശാ 
ളി, ബൃഹതിടചെവവഴുതിനവേരു്* ആയയം--കിരിയാത്തു”ം ചീനോഷണം-ടവാല് മുള. 
ദം ഭൂനിംബം൭-പൃത്തരിച്ചുണ്ടവേരതൊലി. സുരദാരു _ഭേവതഠരം. കരിശുധടകണ്ടി 

വെണ്ണ. മൃഗരേതസ്സ്ടവെരുകിന്പുഴക് പനസഛദം;പ്പാവിലഞെട്ട്. 

ഏലത്തരി, ചുക്കു”, കടുക്കാത്തോട്, ആശാളി, ചെഡവഴുതിനവേരു”, കിരി 

യാത്തു, ജീരകം, വാല് മുളകു, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു”, രദ്രാക്ഷം, ദേവതാരം, പച്ച 

ക്കര്പ്പുരം, കണ്ടിവെണ്ണു, പുഴുക് ഇവസമം ജീരക ഷഷൊയത്തിലും പന്നിനീരിലും അ 

രച്ചു” ഉഴുന്നുപ്രമാണത്തില് ഇളികയാക്കി പ്ലാവിലഞെട്ട്, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു്, ജി 
.രകം ഇവററി൯കഷായത്തില് സേവിക്ക, ശ്വാസവും കാസവും ശമിക്കും. രാജയ 



ഗുളികായോഗങ്ങറം ൨൩.൭ 

ക്ഷ്കാവിനും ഇക്കിളിനും ഛര്ട്ടിക്കും കഫവ്രസേകത്തിനുംനന്നു”. വായുവിനെ അനുക. 

ലഗാതിയാക്കും. ് 

൫൭. അശഗ്നികുമാരിരസം. 

മരിചോഗ്രാ കഷ്ഠമുസ്സ്ൈസ്സവൈരേവ വിഷം സമം 
പിഷ്യ്വാ ചാര്ദ്രരസേനൈവ വടികാ രക്തികാ മതാ 

ആമ്രജ്വരേ പ്രഥമതോ മധുശ്ുണ്ണ വ്യാ ച പിഷ്ടരയാ 
ആര്ദ്രകസ്യ രസേനാപി നിഗ്ഗണ്ഡ്യംശ്ച കഫജ്വരേ 

പീനസേ ച പ്രതിശ്യായേ ആര്ദ്രകസ്യ ച വാരിണാ 
അശഗ്നിമാന്ദേ ൮) ലവംഗേന ശോഫോേ സദശമൂലകേ 

. ഒദ്യാത ഗ്രഹണ്യാം ശുണ്ണ്യാ ച മുസ്സകേനാതിസാരകേ 
സാമേ ച ധാന്ൃശുണ്ണിഭ്യാം പക്വേ ച കുടജം മധു 

സന്നിപാതജ്വരാരംഭേ പിപ്പ്ല്യാര്ദ്രകവാരിണാ 
“ കണ്ടകാരിരസൈഃ കാസേ ശ്വാസേ തൈലഗുഡാന്വിതം 

പീത്വാ വടീദ്വയം രോഗീ സ്വാസ്ഥ്യം സമുപഗക്ലൂതി 
സവേഷാമേവ രോഗാണാം ആമദോഷപ്രശാന്തയേ 

അശഗ്നിവൃദ്ധികരോ നാമ്നാ വിഖ്യാതോ ഗ്നിക്മാരക$ 
മരിചംംകുരുമുളക് .ൂമഗ്രംവയമയ്മും കുഷ്ടം.വെള്ളക്കൊട്ടംം മുസ്ലാമുത്തഅ.. 

വിഷം-വത്സനാഭി. 
കുരുമുഭക്, വയമ്പു”, വെള്ളക്കൊട്ടം, മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങ്” ഇവ സമം. ഇവ. 

ഏല്ലാം ക്രടുദന്നടത്തോളം വത്സനാഭി. ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇഞ്ചിനീരില് അരച്ചു", കു 
ന്നിക്കുരു അളവില് ഗുളികയാക്കി ആമജ്വരത്തിനു, തേന് ചുക്കു ഇവ്ചേത്തര: 
ചും. കഫജ്വരത്തിന് ഇഞ്ചിച്ചാഠറിലും, കരിനൊച്ചിയില നീരിലും, പീനസത്തിനു 
ഇഞ്ചിച്ചാഠറിലും, അഗ്നിമന്ദൃത്തിനു" ഗ്രാമൃവിന്കഷായമേം പൊടിയോ ചേതുൃ്തും, 
ശോഫത്തിന് ദശമൂലകഷായത്തിലും, ഗ്രഹണിക്കു കുക്കകഷഠയത്തിലും, അതി 
സാരത്തിനു മുത്ത ങ്ങാക്കഷായത്തിലും, ആമാതി സാരത്തിന് കൊത്തമല്ലി, ചുക്കു" 
ഇവാറിന്കഷായത്തിലും, പക്വചാതിസാരത്തിനു കുട കപ്പാലേവേര്കഷയത്തില്യം, 
തേനിലും, സന്നിപാതജ_രത്തിനന്െ ആരംഭത്തംല്, തിപ്പലിക്കഷായത്തിലും ഇഞ്ചി 
നീരിലും, കാസത്തിനു് കണ്ടകമരിക്കഷായത്തിലും, ശ്വാസത്തിനു എണ്ണയും ശക്കരയും 
രൂട്ടിയതിലും രണ്ടു ഗുളികവീതം സേവിക്ക. ഇതു” എല്ലാരോഗങ്ങളിലും ആമദോ. 
ഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും അഗ്നിവൃദ്ധിയെ ഉണ്ടാക്കയ്യും ചെയ്യും. 

൫൮. സുതികാതങ്കനാശിനിഗുളിക (൧) 

രസം ഗന്ധം മുതാഭൂഞ്ച മുതതാമ്രഞ്ച തൂത്ഥകം 
ചൂണ്ണിതം മദ്ദയേദൃത്നാത" ഭേകപണ്ണ്ണിരസേന ച 
ായാശ്തുഷ്ട്രാ ഗുഡീ കായ്യ കളായ സദ്ൃശീ തഥാ 
മാത്രയാ .കടുനാ ദേയാ സുതികാതങ്കനാശിനീ 
ഒപരത്ൃഷ്ണാരുചിഹരാ ശോഫജ്ഠി വഹനിദീപനം 
ഗന്ധംടഗന്ധകം. ഭേകപ്പള്്റ്റി-ബ്ദഹ്മി. കളായസദുശീ_കട ലപ്രമാണംം. 

രസം, ഗന്ധകം, അഭ്രകഭസ്സം ചെയുഭഡ്യും, തത്ത ഇവ സമം ഒങൃഹ്മിനീരിലരച്ചു” 



൨൩.൮ സഫസ്രയോഗം 

കുഴ ) 

കടലയുടെ അളവില് ഗുളികയമക്കി നിഴലുണക്കി സേവിക്കം പ്രസവശേഷം സ്റ്രീ 
കാക്ടണ്ടാകുന്ന പേരം, ദാഹം, അരുചി, ശോഫം മുതലായവയെ പേക്കി അഗ്നി 
ദീപ്തി വരുത്തുകയും ചെയ്യും. 

൭൯. സൂതികാമയനാശിന്മിഗുളിക (൨) 
രസം താലം ഗന്ധലായഹം പ്രത്യേകം കര്ഷമാത്രകം 
കര്ഷദ്വയം തഥാ ചാഭ്ൂം കര്പ്പരം വംഗതാമ്ുകം 
ജാതീഫലം തഥാ കോശം ഗോക്ഷുരഞ്ച ശതാവരീ 
ബലാതിബലയോമ്ൃലം പ്രത്യേകം സാദ്ധാനിഷ്ടരകം 
വാരിണാ വടികാ കായ്യാ ദ്വിഗുഞ്ജാഫലമാനതഃ 
സന്നിപാതം നിഹഫന്ത്യാശ്ര സ്ര്രീണാംചൈവ വിശേഷതഃ 
ഗര്ഭിബണ്ദാ ജ്വരദാഹത്ചെ പ്രദരം സുതികാമയം. ടു 

താട ം_.അരിതരേം.. ഗന്ധം--:ന്ധകംം ലൌഹടേമുരുക്കുഭസ്തും- കര്ഷം--൩. കഴ 

ഞ്ച്, ജാതീഫലംടജാതിക്കം, കോശംംപത്തിരി. ഗോക്ഷുരം ഞെരിഞ്ഞില്. ബലം: 
കുവന്തേഠടിവേര്. അതിബലം-തആനക്ക വന്തോട്ടിവേര. ശു 

രസം,.അരിതംരം, ഗന്ധകം, ുരുക്കദസ്തും ഇവ ൩. കഴഞ്മുവീതം. അദ്രകഭസ്തും 
കഴഞ്ചു” ൬. പച്ചക്കര്പ്പരം, വംഗഭസ്തും, ചെയുഭസ്തും, ജാതിക്ക, ജാതിപത്തിരി, 
ഞെരിഞ്ഞില്, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്, കുവന്തോട്ടിവേ, ആനക്കുവന്തോട്ടിവേര ഇവ 

ഒസരക്കഴഞ്ചുവീതം പച്ചവെള്ളത്തിലരച്ചു് രണ്ടു കുന്നിക്കുരു ക്രട$ന്ന അളവില് ഗുളി 
കലയാക്കി സേവിക്ക. സന്നിപാതം ശമിക്കും. ഗര്ഭിണിക്കണ്ടാകുന്ന ജ്വരവും സന്തഃ 
പവും രക്തസ്രാവവും പ്രസവിച്ച സ്റ്രീകഠംക്കുണ്ടാകുന്ന മറവരോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

൬൦ ബഹുമൃത്രാന്തകരസം. 

രസശ്ച ശാല്ലലീമൂലചുള്ല്ററം കദളിമൂലജം 
ഒരദുംബരംബീജചൂള്്്റം ലൌാഹോ വംഗം ച വിദ്മം 
മുക്താഹിഫേനസാരാശ്ച പ്രത്യേകം സമഭാഗികം 

മദ്ദയേന്മാതളീപൃഷ്ടരസേന കശ :ലാ ഭിഷക് 
രക്തിദ്വയമിതാം കുയ്യാത് വടികാമതിശോഭനാം 
ബഹുമൂത്രാന്തകോ നാമ രസഃ പരമദുരല്പഭഃ 

മധുമേഹം സോമരോഗം ഫന്തി ഭാസ്വാന് യഥാ തമഃ 

ശല്ലലീമുലചുദ്റ്റം-മുള്ടിലവി൯വേര്തൊലി പൊടിച്ചത്. കദളിമൂലജംട 

കദളി വാഴക്കിഴങ്ങു”. ഒദദുംബരംബീജം--അത്തിക്കായ്ം ലാഹംടലോഹര്ഭധയ്മും; 

വംഗംവംഗഭസ്യുംം വിദ്ൂമം-.പവിഴസ്കം. മക്തംമുത്തുഭസ്യം, അഹിഫേനം.കയ 

പ്പ്. സാനംടകു്ഷമച്ലു വു” (കന്മദമെന്നും അഭിപ്രായം) രക്തിദ്വയമിതംരണ്ടു കുന്നി 

ക്കരു ക്രടുന്ന അളവില്. 
രസം, മുള്ളിലവി൯വേര്തെൊലി, കദളിവാഴക്കിഴങ്ങു”, അത്തിക്കയേ്”, ലേഹേ 

ഭസ്യും, വംധാഭസ്മൂം, പവിഴഭസ്തും, മത്തുഭസ്മം, കയ്പ, കന്മദം ഇവ സമം. താജിമാത 

ഉപ്പുവിന്രസത്തില് അരച്ചു രണ്ടു കുന്നിക്കുരു ക്രടന്ന അളവില് ഗുളികയാക്കി യോ 

. ലീച്ച അനുചാനത്തില് സേവിക്ക, മധുമേഹവും, സേമേരോഗവും അധികം മൂത്രം 

പോകുന്നതും ശമിക്കും. 
൬൧. ശ്ശീപദാന്തകശുളിക. 

വ്യോഷാമൃതം യാനി ച സുതോഗ്നിര്ഗന്ധകം ശിലാ 

മുസരഭാഗ്യം ജയപാലഞ്ച ചുണ്ണുമേകത്ര കാരയേത് 



ദ്യം 
പ ] 

ഗുളികായോഗങഞ്ങാം ൨൩൯ 

ഭൂംഗഗോക്ഷുരജംബിരാര്ദ്രകതോയൈവിമദ്ദയേത് 
അസ്യ രക്തിദ്വയം ഖാദേത” ഉഷ്ണുതോയാനുപാനത$ 

ശ്രീപദം ദുസ്തൂരം ഹന്തി പ്പീഫാനം ഹന്തി സേവിത 

“അമൃതം-വത്സനാഭി. യവാനിട-ജീരകം: സൂതംരസം,. അഗ്നി _കൊടടവേ 

.ലിക്കിഴങ്ങു്. ശിലമനയേലേ. ജയ പാലം --നീവാളക്കരു. സവദാഗ്യം-പെൌൊന്കാ 
“രം, ഭൂംഗം കയ്യോന്നി. ഗോക്ഷുരംഞെരിഞ്ഞില്. ജംബിരംം-ചെരനാരജ്േ, ത്ത൪ 

ചുക്ക, കരുമുളക്, ചെവതിപ്പലി, ജീരകം, രസം, കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങ്, ഗ 

“ന്ധകം, മനയോലം പൊന്കാരം, നീവീഠറളം ഇവ സമം കയയോന്നിന്രു്, ഞെരി 

ഞ്ഞിത് കഷായം പ്രച്ചഞെരിഞ്ഞ ല് നീരിലുമാം) € ച൨നരങ്ങാനീരു, ഇഞ്ചിനീരു 
ഇവ ഓരോന്നിലും അരച്ചു", രണ്ടു കുന്നിക്കരുക്രടുന്ന അളവില് ഗുളികയാക്കി ചൂടു 

വെള്ളത്തില് സേവിക്കം ഏൃര്ര്പദവും പ്പീഹയും ശമിക്കും. 

൬൨. ആമവാതാരിരസം। 

രസോ ഗന്ധോ വരാ വഹ്നിര്൪ഗുല്ഗുലുഃ ക്രമവദ്ധിതഃ 
ഏതദേരണ്ഡതൈലേന ശഗ്ലക്ഷ്ണചുണ്ണും പ്രപേഷയേത"* 

കഷോ'സ്യൈരണ്ഡതൈലേന ഹന്ത്ൃഷ്ണുജലപായിനാം 
തമവാതമതീവോഗ്രം ദുശ്ധമുദഗാദി വജ്ജയേത് 

രസം ഒരുഭാഗം, ഗന്ധകം ൨. ഭാഗം. നെല്ലിക്കംത്തോടട്”, താന്നിക്കാത്തോടട്, 
കടക്ക :ത്താടട് ഇവ ൩ ഭാഗം. കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു ൪ ഭാഗം. ഗുത്ഗുലു ൫ ഭാ 
ഗം. ഇവ അരച്ചു നല്ലപോലെ പൊടിച്ചു” ആവണക്കെണ്ണുചത്തു അരച്ചു മെഴുകാ 
ക്കി മൂന്നകഴഞ്മുവിതം ചുടുവെള്ളത്തില് സേവിക്ക. ആമവാതം ശമിക്കം. സേവാ 
കാലത്തു പാല്, ചെവപയവ് മുതലായവ വജ്ജിക്കണംം ് 

൬൨൩. ദശാംഗഗുളിക (വിഷത്തിനു) 

വചാഫിംഗുവിളംഗാനി സൈന്ധവം ഗജപിച്പചി 
പാഠാ ചാതിവിഷാ വ്യോഷം കാശ്യപേന ലിനിര്മ്മിതം 
ദശാംഗമഗദം പിത്വാ സവകീടവിഷം ജയേത? 

വചട-വയന്മു”. ഹിംഗും.കായംം വിളംഗടേവിഴാലരിക്കാന്മു”: സൈന്ധവം 
ഇന്തുപ്പ്”. ഗജപിപ്പലിചചഅത്തിത്തിപ്പലി. പാഠഠടപാടക്കിഴങ്ങു”. അതിവിഷാ_അ 
തിവിടയം. വ്യഷം കുക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി. 

വയന്മു”, കായം. വിഴാലരിക്കാന്മു', ഇന്തുപ്പ്, അത്തിത്തിപ്പലി, പാടക്കിഴങ്ങു” 
അതിവിടയം, ചുക്കു”, മുളകു”, ചെവതിപ്പലി ഇവ സമം (ഗോമൂത്രത്തില്) അരച്ചു 
ഗുളികയാക്കുക, എള്ലുാമാതിരി കീടവിഷങ്ങള്ാക്കും സേവിക്കാനും ലേപനത്തിനം 
നന്ന്. 

൬൪൪. കോടാശാരിശഗുളിക 

സമാംശം മാഗധിന്നാഭിര്ദ്വയോസ്തല്യഞ്ച ഫിംഗ്ുളം 
കോടാശാരിരിയം നാമ"നാ ജംബീരരസമദ്രിതാ 
താപജ്വരഞ്ച തരുണം സന്നിപാതം വിനാശയേത? 

മാഗധിടചെവതിപ്പലി. നാഭി വത്സനാഭി, ഫഹിംഗുളംടചായില്യംം ജംബീര 
രസംടചെ൨നാര ഞ്ങാനീരു', 



൨൭൪൦ സഹസ്രയോഗം 

ചെവതിപ്പലി, വത്സനാഭി ഇവ സമം. അവയ്യയയ സമം ചായില്യം. ഇവ ചെ 
൨നരേങ്ങാനീരില്, അരച്ചു ഗുളികയാക്കി യോജിച്ച അനുപാനത്തില് സ്വേവിക്ക. 
സവാംംഗസന്തംപമുള്ള ജ്വരവും തരുണജ്വരവും സന്നിപാതവും ശമിക്കും. 

൬൫. കണ്ഠശുദ്ധിഗുളിക 
സുവണ്ണും രജതം മുത്തും രദ്രാക്ഷം വിദ്രമം തഥാ 

 നിലേശിദ്വയവും നല്പ ഗരുഡദ്വയവും പുന , ന 
) സംഫസ്രവേധി ജാതിത്ര। വ്യോഷം കിയ്യ്യാത്തരത്തയും 

വാമൃഷണം മധുകവും കൊട്ടം മായയ്മ്ു, പൃതിയും 

അക്കിക്കവാ വചാ പഞ്ചംപഴുക്കാ സന്നിനായകം 
ഗോരോചനം ഫരിദ്രാ ച വരയാട്ടിന്െറശൃംഗവും 
ദീപ്യം കാണ്ടാമൃഗക്കൊമ്പും തുല്യം തല്യം ച ഘട്ടയേത് 
നാരീക്ഷിരേണ പിഷ്ട്വാ ച കലശൃംഗേന യോജയേത 
യാമേ യാമേ തഥാ യോജ്യം വിയ്യം സവരുജാര്ദ്ദിതേ 
കണ്ഠശുദ്ധിരിദം നാമനാ സവരോഗവിനാശനം 

സ്വണ്ണം, രജതം വെള്ളി, മുത്തു, തദ്രാക്ഷം, പവിഴം, നിവേശി രണ്ടും, ഗരു 

ഡപ്പച്ച രണ്ടും, സഹസ്വേധി, ജാതിക്കാ, പത്തിരി ഗ്രാ, ചുക്ക്, മുളക്, ചെറ 

തിപ്പലി, കിരിയാത്തു”, ചിറഠരത്ത, വാല് മുളകു, ഏരടിമധുരം, വെള്ളക്കൊട്ടം, മാ 
യാക്ക, പൃതവൃക്ഷം, താക്രാവു്, വയന്മു , പഞ്ചമംപേഴുക്കഛ സന്നിനായകം, ഗോ 
രോചനം, മരമഞ്ഞ€ംതൊലി, വരയാട്ടിന്൯കൊയ്മു്, അയമോദകം, കാണ്ടമേഗക്കൊ 
നു്, കലക്കൊമ്പു” ഇവ സമം മുലപ്പാലില് അരച്ചു ഗുലികയക്കി നിഴലുണക്കി 

(ഇതില് കസ്തുരിയും പുഴുവും ക്രടി ചേക്കുന്ന പതിവുണ്ടു്. യോഗത്തില് വിധി 
ച്ചിട്ടില്ല) കഫകോപം ശ്വാസകാസങ്ങറം മുതലായവയ്മ്തു യാമംതോവും ജീരകക്കഷം 
യത്തില് സേവിപ്പിക്കം 

൬൬. മൃതസഞ്ജീവനിഗുളിക 

യഷ്ഠ്ീചന്ദനരുദ്രാക്ഷം മൃഗശൃംഗം വചാഞ്ജനം 

അക്ലാരി ജീരകതുടീ രോപനം ചിനതീക്ഷണവും 

കര്൪പ്പരം ജാതിപത്രം ച ജാതിക്കാ വൃഷശ്ൃംഗവും 

കൃഷ്ണുസാരസൃ ശൃംഗം ച ഗോശ്ൃംഗം കുന്നിവിദ്രമം 

മുത്തും പിലിയുടേകണ്ണം രൂപ്യം സ്വശ്സ്സും ഫലത്രയം 
കഷായക്കല് ത്രികടുകും കസ'തൂരിസമമൊക്കവേ 

ശംഖിനീ കൃഷ്ലുജീരം ച അമ്പരും ദ്വിഗുണാംശമായ* 
ഭൂനാഗമഷ്ട്ഭാഗം ച നാരീക്ഷീരേണ പേഷയേത” 

തൃയോദശവിധാ൯ സന്നിനുപസ്താരാ൯ മനോഭ്ൂമം 

വിഷാന് സവാ൯ ജയത്യയേഷ മൃതസഞ്ജീവനി വടീ 

എരട്ടിമധുരം, ചന്ദനം, അദ്രറക്ഷം, കലങ്കെമ്പു”, വയമ്പ്, അഞ്ജനക്കല്ല്, 

അക്ലൂരിത്തേങ്ങ, ജീരകം, ഏലത്തരി, ഗോരോചനം, വാല് മുളക്, പച്ചക്കര്പ്പരം, 

ജാതിപത്തിരി;, മാതിക്ക, കാള.ക്കൊമ്മു”, കൃഷ്ണൂമൃഗത്തി൯കെരമ്മു”, പശുക്കൊയ്പു”, 



നി 

4 അ 

ഗുളികായോഗങ്ങറം ചര് ൨൪൧ 
പി ടം 1) 

(പോത്തിന്കൊയ്ണേചേകേഴണ്ടെതെന്നം അഭിപ്രായം) കുന്നിക്കുരു, പവിഴം, മുത്ത്; 

മയില് പീലിക്കണ്ണ്, വെള്ളി, സ്വണ്ണം, ത്രിഫലത്തോട്”, കാവിമണ്ണ്, ചുമ്മ, മള് 

ചെമുതിപ്പലി, കസ് തൂരി ഇവ സമം. ശംഖവുഷ്ടവേരു”, കരിംജീരകം, അമ്പരു 

ഇവ ഒരു മരുന്നിനെ ഇരടിഭാഗം. കഴിഇര ഒരു മരുന്നിന്െറ ശ്മടിലെരുഭാഗേം. 

മുലപ്പാലില് അരച്ചു ഗുളികയാക്കി നിഴലുണക്കി സേവിക്കം സന്തനിപ്തേം, അപ 

സ്തരം, വിഷം മുതലായവ ശമിക്കംം 

ി ൬൭.  വെട്ടുമാറന് ഗുളിക. 

കാരാ൪കഴലി പൊരികാരം കാനമുളകു നാഭി ചാതിലിങ്കം 

വാരായോമം ഇവയതഞ്ചും പങ്കൊററിച്ചാററിലൂടന് 

നേരായൊരുയാമം മുട്കാതരയ'ത്തു ചെവുപയറളവായി ത്വര 

മുണ്ടൈത്തിരച്ചുരവും വസൂരിയും പോക്കും നല്വായുസന്നിയവം 
പൊരികാരം, കുരുമുളക്, വത്സനാഭി, ചറയില്യം, അയമോദകം (ചെവതിപ്പ 

ലിയും ക്രടിച്ചേത്തും ഉണ്ടാക്കുന്ന. ഇതനു വിധാനഭേദങ്ങം പലതുണ്ടു.) ഇവ സ 
മം ഇതഞ്ചിപ്പാഠില് ഏഴരനാഴിക നല്ല പേലൈയരച്ചു ചെവപയറള.വില് ഗുളികയു 

ട്ടി നിഴലുണക്കി സേയിക്കം ബ്രരത്തിനം ത്തഭിയിശ മസൂരിപ്പനിക്കും വായുക്ഷോ 
ഭത്തിനും സന്നിക്കും നന്നു, [പ 

ഒ്വരത്തിനു ഇഞ്ചിനീരിലും വായുക്ഷോഭത്തിനു ജീരകക്കഷായത്തിലും ഛര്ട്ടി 
ക്൭ കച്ചോലത്തിന്നീരിലും മൂത്രഘോത ത്തിനു പഴന്തങ്ങാവെള്ളത്തിലും ശയ്യ 
അയമോദകക്കഷായത്തിലും ഗുന്മത്തിനു വെള്ള മ്ളിനീരിലും സേവിക്കും ഇതു അനേ 
കര്രാഗങ്ങറാക്കു കൈകണ്ടതാണ്ം 

൬൮. മാനസമിത്രവടകം. 

ബലാനാഗബലാവില്വധാവനീമൂലവിദ്രരമൈഃ 
ശംഖപൃഷ്ണിതാമ്മകൃഡപദികാഫേമപുഷ്മുരൈഃ 
മൃുഗശൃംഗവചാതാപ്യചന്ദനദ്വയമാക്തികൈഃ 
കാളലോദഠാമധുകത്വക്മാഗധീഘനസാരകൈഃ 
ഐലേയകവിശാലാക്കരാഗഥനിര്ഗ്ഗുണ്ഡികാപ്പവൈഃ 
രാസ്ത്ാരജതശൈലേയഗോജിഹ്വാചത്മക്രേസരൈഃ 

ജീവകര്ഷഭകാകോളീബ്ലഹതീശ്രാവണിയുഗൈഃ 
ഭൂനിംബകൃതമാലത്വക്പരൂഷകഫലത്രയൈഃ 

അമുതാഗോപികാദ്വന്ദ്വജിവന്തിസോമവല്പിഭിഃ 
ഫഹയഗന്ധാനിശോശീരദ്രാക്ഷായഷ്റ ഠഫ്വയദ്ധിഭിഃ 
ദൂവ്വാഹംസപദീഭദ്രാലവംഗാതുളസീദളൈഃ 
കസ് തൂരികുംകുമാഭ്യാം ച പിഡ്ട്ൈഃ ത്രായന്തികാരസേ 
ശംഖപുൃഷ്ണ്ികഷായേ ച തോയേ ച വീിചയാ ശൃതേ 
അനന്താലക്ഷ്മണാവില്വബലാമൃലശ്ൃതേ പിക 

ഗോക്ഷിരേ ജീരകക്വാഥേ സോമവലാാശ്ച വാരിണ। 
സ്ലനേ ) ച വടകാന് കയ്യാത" ഭൂനിംബഫലസമ്മിതാ൯ 

1 



൨.൪൨ സഹസ്രയോഗം 

ഛായായാമഥ സംശോഷ്യ്യ പ്രാഏുകാലേ സുചൂക്ല്്റിതം 
തേഷ്പേകൈകാ സമാലോഡ്ൃയയ നവ്വയേ പയസി പായയേത? 

4 ി 

ഏതേ മാനസമിത്രാഖ്യവടകാഃ പൂവസമ്മതാഃ 
മനോദോഷഫരാഃ പ്രജ്ഞാം മേധാം ച പ്രതിഭാമപി 

വാഗ്മിത്വം കവിതാഞ്ചാശ്ത പ്രയച്ലേയുരസംശയം 
ന ചൈനാമതിവത്തേരന്നുന്മാദാഃ പ്രബലാനപി. 

കവത്തോട്ടിവേര്, ആനക്കുവന്തോടിറേര്, ക്രവളവേര്, മുവിലവലേര്, പവിഴം, 
ശംഖ്യുഷ്ണണുവേരു്, കോഴിക്കാലിന്വേര്, സ്വണ്ണ്ം, പൃഷ്ടരമൂലം, കാണ്ടാമൂഗക്കൊ 
യ്മ, വയമ്പ്, മാക്കീരക്കല്ല്, ചന്ദനം രണ്ടും, മുത്ത്, മരുക്കുടസ്പും, ഇലിപ്പത്തെ 
ല॥, ഇലവര്ങ്ങം, ചെയതിപ്പലി, കര്പ്പുരം, മക്കാപ്പിരത്തില്വേര്, കാട്ടുവെള്ളരി 
വേര്, അക്ലാരിത്തേങ്ങം, കരിനെലച്ചിറേഭ, കഴിമുത്തത്ങാ, ചിറഠരത്ത, വെള്ളി, ക 
ന്മദം, മരമഞ്ഞഠംത്തൊലി, താമരയല്ലി, മീവകം, ഇടവകം, കാകോളി, ക്ഷീരകാ 
കോളി, ശ്രംവണി, മഹാശ്രാവണി, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര്തോലി, കെന്നേത്തെലിം 
ചിറഠീന്തത വേള്, ത്രിഫലത്തോട്”, ചിററമൃതു”, ന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു", പല്വള്ള ക്കി 
ഴങ്ങ് , അടപൊതിയന്കിഴങ്ങ്, സോമലത, അമുക്കുരം, മഞ്ഞ€ം, രാമച്ചം, മുന്തി 
രിങ്ങം ഏരട്ടിമധുരം, ജുദ്ധി, കവകനാമ്മു” ചെവവ്പുള്ളടി, ചെവകൂളവേരു”, ഇല 
വര്ഞ്ങം, തതൂളസിയില, കസ്തൂരി ,കംകുമല്പുവു" ഇവ സമം ബ്രുഹ്മിനീരിലും ശം 
ഖയപുഷ്ടുത്തിന്വേര്കഷായത്തിലും വയമ്മിന്കഷായത്തിലും കൊടുത്തു വവേരു, തിരു 
താജി, കവളവേര്, കുവത്തോടിവേര് ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഷായത്തിലും പശുവിന് 
പ്രംലിലും ജീരകക്കഷായത്തിലും സോമലതയുടെ നീരിലും അരച്ചു പുത്തരിച്ചുണ്ടയ്ക്താ 
അളവില് ഗുളികയാക്കി നിഴലുണക്കി ഒരോ ഗുളിക മുലപ്പഠലിര സേവിക്ക. ഇതു 

മാനസമിധ്രവടകം. മന്മാദം, അപസ്തുരേം മുതലായ മനേബന്ധമുള്ള രോഗങ്ങം 

ശമിക്കം. ഓമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടാകും. വാക ശക്തി വഭ്ധിപ്പി 
ക്രംം ഹൃത്ര പ്രബലമായ തുന്മാദമായാലും അതുകൊണ്ടു ശമിക്കും, ഇതു സേവിച്ചുക 

ഴിഞ്ഞാല് വഭ്ധിക്കയുമില്ലം 

൬൯. വെങ്കാരാദിഗുളിക. 

വെങ്കാരം വെള്ളിയും പൊന്നും മാക്തികം രദ്രലോചനം 

വിദ്രമം രുദ്രബിജഞ്ച കലശൃംശോപകല്യകം 

കാളാനുസാരി മധുകം ഗന്ധസാരം സമാംശകം 

ആര്ദ്രകസ്വരസേ പിഷ്ഠട്വാ നീറവാക്രടുപിഴിഞ്ഞതും 

ഭൂനാഗക്വാഥവുംക്രട്ടിയരച്ചിട്ടു കുറേക്കുറേ 

സേവിച്ചാല് ജ്വരവും സന്നിപാതവും വിഷമജ്വരം 

സവരോഗങ്ങളും തീരുമിതിനാലെന്നു നിലയം. 

വെമാരം, വെള്ളി, സ്വണ്ണം, മത്തു”, രുദ്രാക്ഷം, പവിഴം, രസം, കലങക്കെയ്മു”, 

'ചെവതിപ്പലി, ഉലുവാ, ഹൃരട്ടിമധുരം, പച്ചക്കര്പ്പൂരം ഇവ സമം ഇഞ്ചിനീരിലും നീ 

റംമുടപിഴിഞ്ഞ നീര ലും കഴിയിരക്കഷായത്തിലും അരച്ചു ഗുളികയാക്കി നിഴലുണ 

ക്കി സൂക്ഷിക്ക. (ഇതു അരച്ചു ഗുളികയാക്കാതെതന്നെ കൊടത്തുവരുന്ന പതിവു 

മുണ്ടു”. ഗന്ധേഷംഗുളിക എന്നും ഇതിനു തെക്കന്ദിക്കുകളില് ചേരു പറഞ്ഞുകാ 

അന്നു.) ഒ്വരം, സന്നിപാതം, വിഷമയ. രം ഇവയും കഫകോപം മുതലായ ഉപദ്ര 
ി 

വങ്ങള.ം ശമിക്കും. 



സന്നിപാതനിദാനം ൨൪൭. 

ഠെ. വായുഗുളിക 

ത്രിജാതം ത്രികടകും ത്രിഫലാ വജൂനഃഗേവും 
കസ്തൂരി ജാതീഫലകമിരവി പതശ്തുപാശിയും 

അഗ്രഗ്ാഹീ ച കര്ല്പരം പൊന്കാരം ചാലിയം വചാ 
അഞ്ജനഞ്ച കീരാന്പൂവും ജീരകേ ചതക്പ്പുയും 

ഇരുവേലി രസം രാസ്റ്റാ ദിപ്യകര മനയോലയും 
മധുകം ചിനമുളകം കാന്തം ക്ഷാരദ്വയം തഥാ 

ഒപ്പുംകൊണ്ടു പനിരില്താ൯ നീരില്താന് ഭൂമരോത്ഭവേ 
അരച്ചു കുന്നക്കുരുവി൯പ്രമാണം ചേത്തുരുട്ടിയാല് 

ഉണക്കി നിഴലില്വച്ചു സൂക്ഷിപ്പു ഗുളികാഃ ശ്തുഭാഃ 
അഥ ജീരകകഷത്തെ പ്രസ്ഥാദ്ഠാസലിലേ ക്ഷിപേത" 

കുവുക്ക്ൃതുഴക്കാക്കുപോരക്കൊണ്ടതു തന്നിലെ 
ഇവററിലേകാം ശുളികാം കലക്കിപ്പിബതാം ക്ഷണാത് 

വായുനേവരുമെക്കിട്ടം മാവമെത്തും മഹാസുഖം 
സമ്പോഷണകഷായാദി യഥാവസ്ഥം പ്രയോജയേത" 
സവവ്യഠധി(ഫരീ സൈഷാ ശുളികാ വായുസംജ്ഞിതാ. 

ഏലത്തരി, ഇലവര്ങം, പച്ചില, ചുക്ക്, മുളക്, ചെവതിപ്പലി, ത്രിഫല 
യത്താട്ട്, വത്സനാഭി, കസ്തൂരി, ജാതിക്ക, കന്നാരം, പശുപാശിം അക്രവേ', 
ചച്ച ക്കര് രം, പെറ൯ന്കഠരം, ചായില്യം, വയമ്ച്, അഞ്ജനക്കല്ല്, ഗ്രാഖുൃ, ജീരകം, 
കരിംജീരകം, ശതകുപ്പ ഇരുദവലി, രസം, ചിററരത്ത, അയമോദകം, മനയോലം 
ഏുരട്ടിമധൂരം, വാല് മുളക്, അയസ്ത്രാന്തം, ചവക്കാരം, തുവച്ചിലക്കാരം ഇവ സമം 
പനി നീരിലോ കയ്യോനിനീരിലോ (മൂന്നുടിവസം) അരച്ചു കുന്നിപ്രമാണം ഗുളിക 
യാക്കി നിഴലുണക്കി സേവിക്ക. മുന്നകഴഞ്ഞു ജീരകം ഇരുനാഴി വെള്ളത്തില് കഷാ 
യംവച്ചു ഒരുതുടമാക്കി അതിലരച്ചു സേവിക്കം വായു അനുലോമമാകം. ഇക്കിറം 
മാ0൨൦. മറ വികാര ്ങഠംക്കും ഈ ഗുളിക വിശേഷമാകുന്നും 

സന്നിപാതനിദാനം 

കുളിയും ഗുളവും നല്പമധുവും തിലതൈലവും 
ഘൃതവും പശുവിന്പാലും ദധിയും തക്രമെന്നിവ 
ജ്വരമങ്ങൊമ്പതില് പൃവം, സന്നിപാതസയ ഹേതുവാം 

൧. സന്ധികസ്സുന്നിയുടെ ലക്ഷണം 
ഉദരംനോകയും ദാഹം സഞ്ചാരം സഹഹവേദന 
്ലേഷ്ഠശ്രഹ്യജ്വരം പാരം മൃത്രമേററം ചുവന്നിടും 



൨൪൧ സഹസ്രയോഗം 

സന്ധിതോവംകഴിച്ചീടും കണ്ഠത്തിന്നഥ വീക്കവും 
ഈവണ്ണം ലക്ഷണംകാങ്ങില് സന്ധികസ്സുന്നിയെന്നുപേര് 

൨. അന്തകസ്സുന്നിയുടെ ലക്ഷണം , 

സംഭൂമം ദാഹവും താപം ശിരഃകമ്പഞ്ച ഛദ്ിയും 
പനിയും തലനോവുണ്ടം സഞ്ചാരം സഘഥവേദന 

ഴ് % 

സന്ധിതോവം കഴപ്പുണ്ടാം മൂത്രസ്രാവമതേററവും 
ഈവണ്ണം ലക്ഷണംകാഞ്ങില് അന്തകസ്സുന്നിയെന്നുപേര്, 

൩. രുഗ്ദാഹസന്നിലക്ഷണം 

 ബുദ്ധിപാരം ഭൂമിച്ചിടും, തണ്ണ്ണീര്ദാഹം, പൊളിച്ചിലും 
ന്റെററിയേറെവിയത്രീടും, ലൃടം നോവും, തരിക്കയും 

ചുമയും പാരമുണ്ടാകും, ദേഫമേററം വിറയ്മ,യും 

ഈവണ്ണം ലക്ഷണംകാങ്ങില് രുഗ്ദാഹസന്നിയെന്നുപേര്. 

൪. ചിത്തവിഭ്ൂരമസന്നിയുടെ ലക്ഷണം 

വാതപിത്തകഫംകോപം, കാണുന്നോരെ വെവുക്കയും 
വൃത്തമൊത്തുചുവന്നിട്ടു, ദേഹഫമൊക്കെത്തടിക്കയും 

ദാഹവു൦ ഖേദവും ബുദ്ധിഭൂമറും പാരമായ്ത്കുരും 

ബുദ്ധിപിന്നെത്തെളിഞ്ഞീടും നോവുമാപാദമസ്തുകം 1 

ഈവണ്ണ്ണം ലക്ഷണംകാങ്കില് ചിത്തവിഭൂരമമെന്നുപേര്൪. 

൫. ശീതാംഗസന്നിലക്ഷണം 

സന്ധിതോവം കഴിച്ചിടും പാരമാം ഛര്ദ്ദിദാഹവും 
മോഹം കൊടുതായുണ്ടാം ദേഫമൊക്കെത്തണെക്കയും 

നിശ്വാസോ കവാസദെരഗ്ലുന്ധ്യമിക്കിളും പാരമായ്ക്കുരും 
സ്രവിക്കും മലമങ്ങേററ,മിളകം പുരികം തുലോം 

ദേഹത്തിന്നധികംകമ്പ,മഗ്നിമാന്ദ്യ,മരോചകം 
ഈവക്ള്റും ലക്ഷണംകാഞ്ങില് ശീതാംഗസന്നിയെന്നുപേര്.. 

൬. ത്ര്രികസന്നിലക്ഷണം പ; 

ജുംഭണം താപവും മോഹം ബന്ധംക്രടാതെ വാത്തയും 

നാവു പൃത്തുതടിച്ചിടു,മതിന്മേല് കുരു കൃഷ്ണുമാം 

ദേഹമൊക്കെച്ചൊറിഞ്ഞിടും,പോക്കും പാരമതായ്ക്കരും 

ആസ്യമൊക്കെവറണ്ടിടും,ദ്ടഷ്ണി കോണിലതാകയും ക; 
ദുഖ വുംകൊടുതായുണ്ടാടു ദേഫത്തിന്നുതളപച്ചയും 

കണ്ണുനിരെപ്പൊഴുംകാണാം പനിയും കഫവൃത്തിയും. 



സന്നിചാതനിദാനം ൨൪൫ 

സാധ്യമാകയുമില്ലേതത” തന്രികസന്നിയെന്നുപേര് 

മുത യുവന്നീലയെന്നാകി, ലംഗത്തിന്നൊരുഭംഗമാം. 

ക്റേകബജകസന്നിലക്ഷണം. 

മോഫലസ്യവുമുണ്ടാകും, ശിരാകവ്ഞ്ച. ദാഹവും 

എക്കിട്ടമയതം വാക്കും കഴുത്തും ക്രൂന്നുപോകയും 

ദേഹമെല്ലാം തഞുത്തിടും ചുമയും ഛദ്ദിപാരമാം 

ദൃ്ലികാണാ തപോയിടും കള്ണ്റത്തിന്നൊഴുകും ചലം 

ഭന്താന്തരേ പൊളിഞ്ഞിീടും ശ്രുതിഹാനിവരുംതുലോം 

ഇവണ്ണം ലക്ഷണംകാങ്ങില് കണ്ഠകുബ്ജകമെന്നുപേര്. 

൮. കണ്ണ്ണകസ്സുന്നി പ്യക്ഷണം. 

നാവിന്മേല് സിതയെപ്പോലെയിക്കിളും ചുമയും തഥാ 

ഇരിക്കും പുനരപ്പോഴെ കിടക്കും വീണുരുണ്ടിടും 

ശ്രുതിഹാന്ിവരും പാരം കമ്സ്്റമൂലേതു വീക്കവും 
വിറയു്യംനെഞ്ചകത്തേററം ദുഷ്ടി പാരമിളച്ചിടും 

പിതമാം നയാനംരണ്ടുമുരുട്ടും തലയെ൭ ഒപ്പ്യാഴ്ഠ 

ഈവണ്ണം രം കണ്ണൂകസ്സുന്നിഒ യെന്നുപേര്. 

ൽ. ഭഗ്നനേത്രകസ്സുന്നിയുടെ ലക്ഷണം 

ക്ട പാരം മിഴിച്ചിടും നിരുമൊട്ടൊഴ്ചകും തുലോം 
ദേഹമൊക്കെത്തരിച്ച'ടും ദൂഷ്ഠി നാസികയേററമായ് 

വളയും പുരികംരണ്ടും ശോഷിക്കും താലുഗണ്ഡവും 
ശ്ശേഷ്ഠടവും കൊടുതായുണ്ടാം സ്വരവും പ്രാവുപോലെയാം 

ഈവണ്ണം ലക്ഷണംകാങ്ങില് ഭഗ്നനേത്രകമെന്നുപേര്൪. 

൧൧. രക്തഷ്ഠിവകസന്നിയുടെ ലക്ഷണം. 

നാവിന്നടു പൊളിഞ്ഞിട്ട ചോരയേററമൊലിച്ചിടും 
തൃഷ്ണയും കൊടുതായുണ്ടാം പനിയും മോഹതാപവും 

കൃഷ്ണജീരകതുല്യേന ലു കാഞ്മായും 
ഒരഷധത്തെ വെവത്തിടും തപ്പും ചോരയതെപ്പൊഴും 
ഈവണ്ണം ലക്ഷണംകാഞങ്കില്. രക്തഷ്ഠീവകമെന്നുപേര്. 

൧൧, പ്രലാപസ്സന്നിലക്ഷണം. 

ദേഹമൊക്കെവിറച്ചീടം, ഉഷ്ണുശൈത്യം, വിരോധമാം 
രാവുറക്കുവുമില്ലൊട്ടം, ദിവാ ജാഗരണം തഥാ 
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കന്നം പാരം ചുഴന്നിടും, ചുടുവെള്ളം സ്രവിക്കയും, 
പനിയും തലനോ വുണ്ടാം, ഉഷ്ണുതാപമതേററവും 

ചിരിക്കും പുനരപ്പ്ോഴെ, കളിച്ചൊട്ടൊട്ടഗാനവും, 
അരിഷ്ടകാണാമന്നേരം, ബന്ധംക്രടാതെ ഖേദവും, 

നടുങ്ങും ദേഹമങ്ങേററം ഉച്ചത്തില് പറയും തൂലോം 
ഈവണ്ണം ലക്ഷണംകാഞ്ങില് പ്രലാപസന്നിയെന്നുപേര്. 

൧൨. ജിഫ്വകസ്സുന്നിയുടെ ലക്ഷണം 

നാവു നീണ്ടു വളത്ഞിടും, ശ്വാസോല്ലുവംസവിവൃദ്ധിയും 
ആസ്യമൊക്കെപ്പ്പൊളിഞ്ഞീടും രോമമൊക്കെമുറിഞ്ഞുപോം: 

നോവും പാരമതായ്്ോന്നും, സന്ധി കാല്വള്ല്റ പാശ്വവും: 
മൃദ്രാവിന്നധികംനോവും, വാക്ൃത്തിന്നവ്യവസ്ഥയും 

പിത്തരക്തകഫാം തുപ്പും, കുത്തും കണ്ണ്ണേതു ശൂലവത" 
ഒഷധത്തെ വെവത്തീടും, ഗന്ധമേതൃമറിഞ്ഞിടാ 

പാണിപാദാസ്യശോഫഞ്ച ചുവന്നും കൃഷ്ണുമാഷ്ക്കുരും 
തടിച്ചിട്ടുള്ള കോഠഞ്ച തൃഷ്ട്യയും തലനോകരയും 

നെഞ്മുപാരമിടിച്ചീടും തടുക്കും മലമൃത്രവും 
മുഖവും സ്റ്റിശ്ധമായ“കാണാം, രോമഫഹഷമതേററവും, 

ഈവണ്ണും ലക്ഷണംകാങ്കില് ജിഫ്വകസ്സന്നിയെന്നുപേര്. 

൧൩.. അഭിന്യാസസന്നിയുടെ ലക്ഷണം. 

തമകശ്വാസവും കാസമാസ്ൃയശോഷമരോചകം 

ശ്രതിനിഗ്രഹമുണ്ടാകും രോമഫഷം സ്റ്രരക്ഷയം 

ബലഫഹാനിവരും പിന്നെ താപസ്വേദവിവട്ട്റ്റവും, 
ഈവണ്ണം ലക്ഷണംകാഞ്ങില് സന്ന്യഭിന്യാസമെന്നുപേര്. 

സന്നികളുടെ സാധ്യാസാധ്യങ്ങറം. 

രുഗ്ദാഹമന്തകസ്സുന്ന! ചിത്തവിഭൂമസന്നി]യും 

ശീതാംഗവും ശമിച്ചീടും വൈദ്യം(നൂ) സൂക്ഷിച്ചുചെയ്തിലോ. 

ഭഗ്ഗനേത്രകവുംപിന്നെ, കണ്ണ്ണകാകണ്ഠകുബ്ജവും, 

പ്രലാപഞ്ചാപ്യഭിന്യാസം, കൃഷ്ണ 'റസാധ്യമതാഷ്ക്രും. 

താന്രികസ്സുന്നിയും പിന്നെ രക്തഷ്ഠീവകസന്നിയും, 

ജിഹ്വകസ്സുന്നിയും മുത്യവന്നിടുമതുനിണ്ണ്ണയം. 

പിത്തംത്വക്കിമംലായിപ്പ്യോം, വാതം മേടസ്സിലാകയും 

കോഷ്ടത്തില് ശ്ശേഷ്ടവുംക്രടുംമെന്നാലസ്സ്റന്നി മൃത്യുവാം. 



സന്നിപാതചികിീത്സ 

കഷായയോഗക്ങഠം 

ദശമൂല് രോഹിണി വേ പ്യാഷം പന്നമൂലം സുര്രദ്ദമം 

ഇവയൊക്കെക്കുവക്കിട്ടു കഷായം സന്നിപാതജിത്. 

പടോലമമുതും ചുണ്ട കണ്ടകാരി പുനന്നവം 
ശുണ്ഠി രോഹിണിയും നല്ല ദേവതാരഞ്ച ജീരകം 

ഒപ്പുംകൊണ്ടു കുവക്കിട്ട കഷായം സന്നിപാതജിത്. 

കാട്ടചുണ്ട കൊടിത്തൂവ ചുക്കും പിഒ രദ്രമം 
അമൂുതംരോഫിണിചൈവ കണ്ടകാരിയുമെന്നിവ 

കരട്ടി യൊപ്പുംകവക്കിട്ട കഷായം സന്നിപാതജിത്. 
കരുനൊപ്പിയിലാ മൂലം കൊഴിഞ്ഞി, ലാടലോടകം 
കുടജത്തണ്ഡുലം, വേപ്പി൯തോലു, രോഹിണി ശ്ുണ്ണിയും 
ദേവതാരമിവററിരനെറ ക്വാഥം ജീരകസംയുതം 
കാസാന്വിതം പ്രശമയേത് സന്നിപാതബലം പരം. 

നാഗപ്പയവോടു തല്ചത്രം പുത്രഞ്ചാരി ച മഞ്ഞളും 
കൊത്തമ്പാലരിയും നല്ല മധുകം ഗോക്ഷുരന്തഥാ 
ജീരകധ്യോഷവും ക്രട്ടിട്ടസ്തമിച്ചു, കഷായമാം. 

പപ്പുടം ചുണ്ടതന്വേരും വാശാമൂലം ഗുളു ചിയും 
ഇവ യോരോകഴ്ഞ്ചാക്കു ചുക്കു രണ്ടുകഴ്ഞ്ചതാം 

ത്തഥാ നെല്പിയുടേകായും മൂന്നായ്' കൊഠംക കഴ്ഞ്ചിവ 

ജ്വരവും,മൃര്ക്ലൂയായുള്ള സന്നിയും നഷ്ടമായ്വരും. 

ആവണക്കു, കൊടിത്തൂവ, പുത്തരിച്ചണ്ടയെന്നിവ 
വേരുനന്നായ്പറിച്ചിട്ടു ചമ്മം തട്ടിത്തൊലിച്ചുട൯ 
ദ്വികഴഞ്ചതുകൊള്ളേണം, ഷട്കഴഞ്ചഥ ജീരകം 
നാലൃംക്രട്ടി ഒവുക്കട്ട "കഷായം സന്നിപാതജിത. 
ആരഞ്യൃതുളസിമൂലം വിദ്ല്ലക്രാന്തി മഹരഷധം 
ഭൂന്ിംബവ്യ്യോഷവും നല്പ രോഹിണി ക്്ലുജിരകം 
ഇവയൊക്കെക്കുവുക്ക ടു കഷായം, സന്നിപാതജിത. 
പുരാണമുളകും ചുക്കും തിപ്പലിയിവയൊപ്പുമായ" 
മൂന്നുകൊണ്ടുപൊടിച്ചിട്ട ഖളം സന്നിഹരം പരം. 
പതിരി ആവണക്കിന്വേര് നീവ്വാളം ചെവുപുണ്ടയും 
കരിംകവിഞ്ഞിയും നല്പ പടോലം തൂവവേരപി 
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ശതാവരി ച മിര്്ുങ്ബ? ൭ഴ।ഞ്ഞാ തആൃടലോടകം 

മുത്തങ്ങാ ശശഗ്ര,ചമ്മഞ്ച കടുവൃക്ഷഞ്ച രോഫിണി 
പഞ്ചകോലം വഴുതിന പൃതവൃക്ഷഞ്ച തിപ്പലി 
ചെന്നിനായകവേപ്പുംതോല് ഫ്രീബേരം ത്രിഫലാ തഥാ 
എരട്ടിമധുരം വേങ്ങക്കാതലോടിലവര്ങ്ങവും 
ത്രിവൃത് ത്രികടുകും പിന്നെ കൊടുവേലി സമം സമം 
പ്പുംകൊണ്ടുകവക്കീട്ട, പഠറംകീ കിരിയാത്തുമായ" 
പൊടിച്ചിട്ടു ;കടിച്ച് ടില് സന്നിപാതഹരം പരം. 

കുക്കോ,ടോരിലമൃവിലാ പലകമേല്പയ്യാനിനല്ക്രടവളം 
കൊത്തമ്പാലയരി, യുഴിഞ്ഞ മധുകം മുഞ്ഞാ കരിംജീരകം 
ധാത്രീജിരകതിപ്പലീസഹചരം തൊണ്ടിസമംക്വാഥയേത? 
ചേത്തിട്ടമ്പൊടുപേയമേതദധുനാ തൃഷ്ണ്ലാജ്വരം സന്നിജിത. 

വനത്തിലുണ്ടായൊരു ചുണ്ടവേരു 
പറിച്ചുതുക്കിപ്പുലമൊന്നതാക്കി, 
കുവുക്കുവം൯ തോയമതെട്ടനാഴി 
യരിച്ചുകൊഠംവൃയിരുനാഴിയായാല്, 

യവാന, ലാജേനു,തൂഴക്കുവിതം 

മുടഞ്ഞുകെട്ടി,ക്കിഴിരണ്ടതാക്കി, 
പിഴിഞ്ഞുപാനം,കിഴി ജീരകേന 
ദിനംകഴിപ്പയിതുകൊണ്ടുതന്നെ 

കഫേന വദ്ധിച്ചപൊരു സന്നിപാതം 
ശമിച്ചുപോം ശപാസമശേഷകാസം. 

നസ്യാദിപ്രയോഗങ്ങംം. 

ജാതിക്കാ കരയാംപൂവും വയമ്പും ചുക്കു തിപ്പലി 
കര്൪പ്പരം പുഴുവും പിന്നെ തആകാശഗരുഡധക്കൊടി 

പാവല്തന്കരുവുംക്ൂട്ടു നിററിന്മുട്ടയുമൊപ്പുമായ" 
ഭൂനാഗം രോഹിണി കൃഷ്ണാ ഇവയൊപ്പിച്ച ക്രട്ടക 
മുലപ്പാലിലരച്ചിട്ടു, നവദ്പാരേ പരട്ടക 
നസ്യപാനമതുംചെയ്യാം, തേയ്ക്കാം സന്ധിയിലൊക്കെയും 
സന്നിപാതജബ്വരത്തിങ്കല് കൈകണ്ടോന്നു ഭിഷഗ്വരാഃ 

ഏല രിയതും നല്ല വ്യ്യോഷം, പാവട്ടതന്കുരു. 
ഇവ ഏഴേഴുകൊണ്ടിട്ട, ജാതിക്കാ രണ്ടുക്രട്ടുക, 

ഏവഞ്ച ചന്ദനംരണ്ടും കുറത്ഞോന്നതുക്ട്ടുക, 
ഗുഞ്മാമാത്രപ്യയോഗേണ, സന്നിപാതജ്വരാപഹം 
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സന്നിപാതചികിത്സ ൨൪൯ 

ി ത്രികട്ട ജീരകംരണ്ടും, ക൪ പ്പൂ൪ം പൃതിഗന്ധിയും, 

ഇവനന്നായ* പൊടിച്ചിട്ടകൃതാം നാസികരണ്ടിലും. 15 

കര്പ്പരം കമ്പളപ്പവും, ലോഹിതാണ്ഡവുമൊപ്പ്ുമായ് 

കയ്യിലിട്ടതിരുമ്മീട്ടും നസ്യം മോഹമതെങ്കിലോ. 16 

യവഞ്ച ചന്ദനം ചൈവ, അഞ്ജനം ശംഖസൈന്ധവം 

നാരങ്ങാനീ൪ പിഴിഞ്ഞിട്ടു, നാല്യയാമമരച്ചുട൯ 
ഗുഞ്ജാമാത്രമുരുട്ടിട്ട അഞ്ജനം ചക്ഷുത്രക്ഗകേ. 17 

& കാസപക്വം തുളച്ചിട്ടങ്ങതില്മരിചമിട്ടട൯ 

ധൂമത്തില് രൂക്കിവചച്ചിട്ടു, മാസം നാലുകഴിഞ്ഞുട൯ 
ഒന്നെടുത്തങ്ങരച്ചിട്ട അഞ്ജനം, പരമൌരഷധം. 1 8 

നല്പപാമ്പുകിഴിച്ചുള്ള പടമോടുള്ളി ടിപ്യകം 

ക്ഷതവും ചാണകം പീലി വില്വംതന്നുടെബിജവും 

തൃണശ്ുൂപ്പമതി൯മൊട്ടും ഗുല്ഗുലുപൂതിഗന്ധിയും 
ഇവയൊക്കെപ്പൊടിച്ചിട്ടു വേപ്പുംതൈലേ കുഴച്ചുട൯ 
ദേഫംനന്നായ് വിയപ്പ്യോളം ധൂപിക്കാം സന്നിപാതകേ. 19 

ഉള്ളിനുന്നായരച്ചിട്ടു ശീലമേരുതേച്ചു തല്ക്ഷണേ 
തീയില്ക്കാച്ചിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ടു വേപ്പെണ്ണുയുമതൊല്പുമായ് 

തേച്ചുനന്നായ്കിടക്കേണം ദിനംമുന്നിതുകൊള്ളുക 

'സേവിക്കാമതിനെത്തന്നെ, വേപ്പിനെറണ്ണുവിവജ്ങയേത. 

ഒരെഷധങ്ങളുടെ മാത്രാകല്പന. 

'സേവിപ്പ്യാനുള്ളവസ്തക്കറം ഒഴക്കാഴക്കുകൊള്ളുക, 
നസ്യംചെയുന്നവസ്ത്ക്കറ. തുള്ളിപന്ത്രണ്ടുകൊള്ളുക, 

താന്നിക്കാതന്പ്രമാണത്തിലരച്ചിട്ടുവി ഴങ്ങുവാ൯ 
ലേഹമാകുന്നവസ്ത്ൂക്കറം മുമ്മൃന്നിതുകഴഞ്ചതാം. 

കണ്ണിലമ്ഴുതും യോഗം യവതുല്യമതാക്കുക 
നെല്ലതന൯കനമാക്കേണം തേപ്പ്പാനുള്ള മരുന്നുകഠം 

ആപാദമസ്തുകംരേപ്പാനെന്നേ, ശക്തിപ്പെട്ട ദ്രഡ്ഥം 
സന്നിചാതജ്വരേ നസ്യമഞ്ജനം ധൂപവും തഥാ 
ഓജസ്സറിനെയറിഞ്ഞിട്ടു വഴിയേചെയ്തുകൊള്ളണം. ള്(” 

ചേപനത്തിനും മറവും ഓഷധങ്ാറം. 

ഉഴിഞ്ഞവേരരച്ചിട്ട വേനുപ്പച്ചയുടേ രസേ 
ഏതേയ്യു, സവാംഗവും പിന്നെ സന്നിയങ്ങുനിലച്ചുപോം. 21 

ൽ പെ൮ നാരങ്ങ. 



൨൫൦ സഹസ്രയാഗം 

വേനപ്പച്ചയുടേനീരി,ലപ്പാമൂലമരച്ചുടന് 
തേയ്ക്ക്ിലപ്പോഠം ശമിച്ചിടും സന്നിപാതമസംശയം. 95: 
സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കല് ശിതസ്ത്റാനങ്ങറംവേണ്ടുകില് 
& നാഭിനന്നായ 'പൊടിച്ചിട്ട കിഴിയാക്കിച്ചമച്ചതു, 
മുദ്ധാവിലൂടനേ വച്ചു പച്ചുവെള്ളമൊഴുക്കുക 
പുകയും വേദനാചൃടും നോവുമങ്ങു ശമിച്ചുപോം 

പാകപ്പിഴ വരായെങ്കിലെന്നാല് നന്നു ഭിഷഗ്വരാഃ 38. 

വെളുത്തുമളിയരപ്പിട്ടു ശീലമേല് തേച്ചുമെല്പവേ 
തുളസിനിരില്മക്കിട്ടു തെവത്തേരണ്ഡദീപികേ 
കരിയാതെകളണ്ടുകാച്ചിപ്പിഴിഞ്ഞാ രസമഞ്ജസാ ം 
കൊടുത്തിടുകിലപ്പ്യോഴേ സന്നിയങ്ങുനിലച്ചപോം. 24. 

ന ററി൯മുട്ടമുലപ്പ്ാലില് ക്രട്ടിട്ടു വെണ്ണുസംയുതം 
ചാലിച്ചു നി൨കലിട്ടാല് സന്നിയങ്ങുനിലച്ചുപോം. 2: 

൨൬. ത്രികടുകാദി എഏരിതെലം 

ത്രികട്ടു വേപ്പുതന്തോലം ഭാർഗ”“ഒങിയും ദേവതാരവും 

ഉശീരദ്പയകൊട്ടഞ്ച മുത്തങ്ങാ നവനീണ്ടിയും 

തുമ്പവേ൪ കൊടുവേലി ച “” കാരം നാലും സമം സമം 

നീവാളബീജവുംകൂട്ടിച്ചുണ്സ്ണിചു ശീലയിട്ടുടന് 

ഇരുമ്പി൯മേലതാമ്മാറവ ചുററിയാല് നിംബതൈലവും 

കൊളത്തിക്കോരിവി ിട്ടങ്ങെടുക്കുന്നൊരുതെലവും 

നവദ്വാരേ പുരട്ടേണം നഖത്തൃമ്മേല് തുളിക്കയും 

എന്നാല് സന്നിവിഷം തീരുമിതിനാലെന്നു നിണ്ണ്ണയം. 

൨൭. ലോഹിതാണ്ഡാടിതൈലം 

ലോഫിതാണ്ഡം ഫരിദ്രേ ദേവ ശംഖിനീ കൃഷ്ണുജീരകം 
ശാരിബാ ചന്ദനം കവും സൈന്ധവം രവ വചാ 

ഏതൈവാശാരസേ സിദ്ധം സസ്തന്യം തൈലമുത്തമം 

പാനാഭ്യഞ്ജനനസൈശ്ച സന്നിപാതഫരം പരം. 

(നീറഠിന്മുടം വഠട്ടമഞ്ഞെ€ം, മരമഞ്ഞംതൊലി, ശംഖയപുഷ്വേരു്, കരിം ജീര: 

കം, നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്, ചന്ദനം, വെള്ളക്കൊടേം, ഇന്തുപ്പ്", ചുക്ക, മുളക്ം തിപ്പ 

ലി, വയന്മു”് ഇവ ത്തടലോടകത്തിലനീരില് അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും സമം മുലപ്പാ 

മയംശ്ൂടി കാച്ചിയരിച്ചുതയ്ക്ു: സേവിയഷ്ക്ക. നസ്യംചെയ് കം സന്നിപതേം 

ശമിക്കം. ം 

അത്തത്തിന്
 

& വത്സനാഭിം 

4. കാരം നാലു ചവക്കാരം, തൃവച്ചിലക്കാരം, പെൊന൯ുഷാഠരഭ, ചീനക്കാരംം 



വ സന്നിപാതചികിത്സ ൨൫൧: 

ഒഴക്കുകള്ളിപ്പാല്തന്നില് മേത്തോന്നിയൊരുകാല്പലം 

കൂട്ടിക്കാച്ചുകിലത്തൈലം ഉത്തമോത്തമമായ്ക്കരും. 28. 

൨൯. മുട്ടത്തൈലം 

മുട്ടത്തൈലമെടുക്കേണ്ടുംപ്രകാരം പറയുന്നിതു 

അണ്ഡംപുഴുങ്ങിയായുണ്ണി ഉരുളിലിട്ടുവെന്തുടന് 

ഉരുളുമ്പോളതില്പിന്നെ ചെന്നിനായകചുദ്ട്റവും 
വിതറഠീട്ടതുപറവമ്പോഠം തൈലംവന്നീലയെങ്കിലോ 
ഉറപ്പുള്ള തുണിലിട്ടു തൈലം ഞെക്കിയെടുത്തുട൯ 

സമം വേപ്പെണ്ണുഭേദിച്ചു അനത്തിക്കൊണ്ടുമെപ്പവേ 

തേച്ചുകൊണ്ടു തലോടേണം ദേഹത്തിന്നു ബലംവരാ൯ 
ഭൂനാഗംക്രടെയിട്ടിട്ട തൈലംവാറവകിലുത്തമം 
തൈലമുണ്ടായതില്ലെജകില് നിംബതൈലമൊഴിച്ചുട൯. 

പിന്നെമറെറണ്ണ്യുണ്ടാക്കി കാച്പിക്കൊണ്ടതരിച്ചുട൯ 
സന്ധിതോറും പുരട്ടുമ്പോഠം സന്നിപാതഹഫരം പരം 

ബാലന്മാക്കള്ള സന്നിക്കു എത്രയും സാരമാമിതു. 

൩൦. പൃവ൯കുവുന്തലാദി തൈലം 

സന്നിപാതജ്വരംക്രടി ദീനമീരൊമ്പതാകിനാല് 

പൃവ൯കവന്തില്നന്നായങ്ങിടിച്ചിട്ടപിഴിഞ്ഞുട൯ 
നെല്ലിക്കായും പിഴിഞ്ഞിട്ട വേരരച്ചിവയൊലപ്പുമായ" 
തിലതൈലമതില്ക്രട്ടി കാച്ചിക്കൊണ്ടതരിച്ചുടന്൯ 
തേച്ചുകൊണ്ടു കളിക്കേണം സന്നിപാതജ്വരാപഹഫം. 

൩൧. പചെന്നിനായകാദി തിരി. 

ചെന്നിനായകവും പൃതിയുണത്തി കുന്തിരിക്കവും 
രസം മാഫ് ഷശ്ൃംഗഞ്ച കലങ്കൊമ്പും മയില്തുവല് 
ഇവനന്നായരച്ചിട്ടു ശീലമേല്തേച്ചുണക്കിയാല് 
നിംബതൈലേ നാച്പിട്ടു കൊളുത്തിക്കൊണ്ടുമെല്പവേ 
കെടുത്തിട്ടുള്ള ധൂമത്തെ നാസികാന്തേ കരേറവക 
കമ്ല്്ുത്തിലുംപുകച്ചിടാം സന്നിയങ്ങു നിലച്ചുപോംം. 

൩൨. വേനപ്പച്ചാഭി തൈലയോഗം 
ചുരുക്കിട്ടു ഫലിക്കുന്ന സന്നികഠംക്കെണ്ണ്റു കഥ്യതേ: 
വേനപ്പച്ച വെളുത്തുളളി കൊടുവേലിമുരിങ്ങതന് 
ചമ്മം ശതാവരിഞ്ചൈവ കടലാടി ച കന്നിയും 
കവത്തോട്ടി ച നിഗ്ഗുണ്ഡി കയ്യോന്നി കഃ പാണല്മൃലവും 

നാ 

% പാഞ്ചി 



൨൭൫൨ സഫസ്രരയോഗം കെ 

പടോലം കടുകുംപിന്നെ സമം കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞുട൯ 
കരിക്കിന്െറജലംക്രട്ടി നാഴിയേരണ്ഡതൈലവും 
ചതുരഭാഗം നിംബതൈലം ചതുരസ്നുഹിദുശ്ധവും 
ത്രിഫലാ. യദ്ടി. വേമ്പാട അരിതാരം മനുശ്ശിലാ 
ചെന്നിനായകദാരൂ ച ദാവീ മഞ്ചട്ടിയും ത്ഥാ 
പോത്തുമകൊന്മു മയില്പീലി ഏഭിഃ കല്പിതമുത്തമം ' 
ലാക്ഷാപാകമരിച്ചിട്ട കറപ്പും മരിചം ത്ഥാ 
പൊടിച്ചിട്ടു പുനഃ പാകമെടുത്തുതേയ്യിലുമുത്തമം 
പചേററിലുണ്ടായസന്നിക്കുമെത്രയും സാരമാമിതു'. 

൩൩. ലേപത്തിനു മരുന്നു. 

ആഴിക്കുമുലപ്പുല്തന്നിലമ്മിച്ചേറങ്ങുക്രട്ടണം 
ചാണത൯മേലരിട്ടിട്ട മുത്തും “പഴം സമം സമം 
ഒന്നേകാരശപ്പുണത്തുക്കം രൂക്കിക്കൊണ്ടതരച്ചുടന് 
പിന്നെരണ്ടുമുടന്ചേത്ത്ത കലങ്കൊമ്പാലരച്ചഥ 
കഴഞ്ചിക്കുരുവോടൊപ്പും നവനീതേന മേളയേതഃ 
ചെവുപുണ്ടയൊടൊപ്പിച്ചു ജിഫാമൂലേ പുരട്ടുക 
സന്ധുക്കളില് പുരട്ടയ്വോഠം സന്നിയങ്ങു നിലച്ചുപോം 
ഈവണ്ണം ത്രിദിനേ പിന്നെ രണ്ടുനേരം പുരട്ടുക 
സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കലചെത്രയും സാരമാമിതു. 

സാധ്യാസാധ്ൃപരീക്ഷ. ടം 

സന്നികൊണ്ടഥ മോഹിച്ചാല് പരീക്ഷപറയാമിതു; __ 
കരളേകം സമൂലത്തെപ്പറിച്ചിട്ടു ചതച്ചുടന് 
പിഴിഞ്ഞ് നസ്യൃമായിട്ട വലമൂക്കില് കഴിക്കണം 
സ്ര്രികഠംക്കെ്കിലിടത്തേതിലെന്നാല് കണ്ണമിഴിക്കിലും 
തലനന്നായ” പുര്ടുലും ശമിപ്പിടും ചികിത്സയാല് 
അതൊന്നും കണ്ടതില്ലെങ്കില് പിന്നെയുന്ദെ പരീക്ഷകറം 
കരളകത്തിന്െറമൂലത്തെ പറിച്ചിട്ട ചതച്ചുടന് 
നിററിന്മുട്ടയില്മര്ദ്ദിച്ച കല ദടിക്കണ്ണ്ണില്വീഴ്തരൂകില് 
ജീവനുണ്ടെങ്കിലപ്പ്പോഴെ ചുവന്നുമുളജല.വരും 
മരിച്ചെന്നതുവന്നീടില് ജലം ത്രുക്ലമതായ്ക്കരും;_ 

തൈലയോഗങ്ങറം. 

ചതുരക്കള്ളി മേത്തോന്നി മുയല്ച്ചെവിശതാവരി 

കടലാടിയുഗഞ്ചൈവ വജുവല്പീ യവാഷകം 

7 ചതുരക്കജിപ്പാല്, 4 പവിഴം. 



സന്നിപാതചികിത്സ ൨൫൨൩. 

കൊടവേലിയുഴിഞ്ഞാ ച ശ്രവളം ഗരുഡക്കൊടി 

കരിംകറിഞ്ഞിയുംനല്പ നവനീണ്ട് ക്കിഴങ്ങപി 

ജംബീരപത്രവും പിന്നെ പാല്ലോററിത്തൊലി പാലും 

കന്നിമൂലം കുവത്തോട്ടി മുപ്പവേരാവണക്കപി 

കമ്പിപ്പാലയുടേവേരും ഭ്ൂംഗഠം മുക്കററിയുംതഥാ 

പൂവ൯കവന്തിലാ വിഷ്ണുത്രാന്തിയും ചെവപൂളയും 

പുട്ടിത്താളീ ചമതയും നിലനാരകവും പുനഃ 

ഭൂമിതാലഞ്ച ഭൂര്വാ ച പാതിരീ ചെവുലുണ്ടയും 

- സൈരീമൂലഞ്ച രാമച്ചം പ്രസാരണി സമം സമം 
നാനാഴിയെണ്ണ്ണുകൊള്ളേണം നാന്മടങ്ങുജലേ പചേത് 

നാലൊന്നാക്കിപ്പിഴിഞ്ഞിട്ടു അരിച്ചിട്ടൊരിടങ്ങഴി 
എണ്ണയുംചേത്തു കല്ലംഞ്ച ത്രിഫലായദ്ടിദാരുവും 

 മഞ്ചട്ടി്പ്പൊടി വേപ്പി൯തോല് വേങ്ങക്കാതലു പഞ്ചമം 
പഴുക്കയരിതന്നാവം & ഉണത്തിചെന്നിനായകം 

കണ്ടിവെണ്ണ്ണാ ച നെല്ലിക്കാഗന്ധകം കുന്തിരിക്കവും 
ചിനമരിചവും കൃഷ്ണാ ജീരകം മനയോലയും 

മാഞ്ചി ത്രികടു _. വര്ങ്ങം ച അരത്തയകിലും 7 മുകം 
തക്കോലം നാഭി കൊട്ടഞ്ച കസ്തൂരി പഞ്ചകോലവും 

സഫസ്രരവേധി। കന്നാരം ചേക്കരൂവഞ്ജനം സമം 
നാഴിയെണ്ണുയ്യുങ്ങഴഞ്ഞു” കല്ലംകണ്ടതരച്ചുടന് 

നിംബതെലേ പചിച്ചിട്ട ലാക്ഷാപാകമമരിച്ചുട൯ 
തേയ്ക്, സന്നി ശമിച്ചിടും, രഹസ്യം പരമൌഷധം. ി 
സ്ലന്യമേരണ്ഡജംതൈലം ചതുത്ഥം കോഴിമുട്ടയും 
നിംബതൈലമൊഴിക്കാക്കിക്രുട്ടിക്കല്ക്കിതമെഷ്ടിയും 

കുന്തിരിക്കം പൃതവൃക്ഷം ചന്ദനം കുഴിനാഗവും 
അരിതാരംസമംകൊണ്ടു അണ്ഡഹേമങ്ങംബീജവും 
കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപചിച്ചിട്ട ലാക്ഷാപാകമരിച്ചുട൯ 
ബാലന്മാക്കുള്ള സന്നിക്കു തേച്ചാലാശ്രുശമി ലയപോംം. ളൂ 

പുറമേ തേയ്ക്കാന്. 
സന്നിപാതമതുമ്ോക്ക ചൊല്ലാം മറവചികിത്സകറം 
തിന്ത്രിണ്' ച കുവന്തോടി നിഗ്ഗൂണ്ഡീ തുളസീദളം 

മ ൽ 4. കരിംകഠിഞ്ഞിവേത"ം ൽ പൂതവൃക്ഷംം 
ടാ ഇലവര്ങംം ല് 0 പതിമുകം, 



൫൫൫൪ സഹസ്രയോഗം 

വാതക്കൊടിയുടേപത്രമാവണക്കിനെറപത്രവും 
'ധുദ്മൂരപത്രവും നല്പ ആടലോടകപത്രവും ് 
ഞൊട്ടാഞൊടിയനും പിന്നെ ആവിചമ്മം കൊഴ്ുപ്പയും 
നൊങ്ങണത്ത്യണവും നല്ല, കോമരാശീ ച മഞ്ഞളും 

_ ഇവയൊക്കെസ്സുമംകൊണ്ടു, ആഡഥകംനീരില് വെന്തുടന് 
ഒരിടങ്ങഴിയാക്കീട്ട അതു നന്നായരച്ചഥ 
ഒരിടങ്ങഴി നെല്ലിക്കാ നാന്മടങ്ങുജലേ പചേത" 
നാലൊന്നാക്കിയരിച്ചിട്ട മോരും കാടി സമം സമം 
എല്പാംക്രട്ടിപ്പചിച്ചിട്ട കഴമ്പാക്കീട്ട വാങ്ങുക 
“ആഠി സര്വാംഗവും തേച്ചാല് സന്നിക്കു പരമാഷധം. 98 

൩൨൯. ധൂപത്തിനു”. 

ഉളിയും തൂരശ്രം തൃത്തും ചെന്നിനായകചാഥിയം 
പാഷാണം മനയോലാ ച ഉമ്മനീരിലരച്ചുടന് 
ശീലമേല്തേച്ചുണക്കിട്ട കത്തിച്ചിട്ട കൊടുത്തുടന് 
വേപ്പെണ്ണയില് നനച്ചിട്ടു മൂക്കിനുള്ളില് കരേറവുക 
കണ്ണ്ണത്തിലും പുകയ്യ്ഛമ്പോഠം സന്നിയങ്ങുനിലച്ചുപോം, 

ര്ധം പൊന്കാരാദിചുണ്ണം. 

പൊ൯കാരം. രസവും കൈപ്പം പാവല്നിരിലരച്ചുടന് 
താമ്മപാത്രമതിന്നുള്ളില് മുഴുപ്പു |ല്തേച്ചുകൊണ്ടുട൯ 
കലംതന്നില് കമ (ട്ട ശിലമണ്ചെയ്തകൊണ്ടഥ 
മണല്നന്നായ'നിറച്ചിട്ട മിതേനേമ്മയിലിട്ടുടന് 
അടപ്പില്വച്ചുതീയിട്ടു നെല്ലപൊട്ടുമ്പൊറം വാങ്ങുക 
എടത്തുകൊണ്ടുചുണ്ണിചു ടെ മരിചചുണ്ണ്ണവും 
കുന്നിക്കുരുവിനോടൊപ്പുമിഞ്ച് നിരില് കൊടുക്കണം 

എന്നാല് സന്നിശമിച്ചീടുമതിനാലെന്നുനിള്ല്റയം. 

ത്൧. കുളിപ്പാ൯ വെള്ളം, 

പിന്നെയങ്ങുകളിപ്പിപ്പം൯, നൊച്ചിമമ്മത്ത്ചത്രവും 

വാതക്കൊടിയുമായ്ക്രുടെ, ഇടിച്ചിട്ടു, ജലംപചേത് 
ആദ്ുവെള്ളം വേതുകൊണ്ടാകില് സന്നിസര്വം ശമിച്ചുപോട. 

൪൨. പുഠമേ കഴമ്പിന്. 

ൃമ്മത്തൃംകാ മുഖംവെട്ടി കുരുവെല്ലാംകളുഞ്ഞെതില് 

കൂട്ണൂജീരകമിട്ടിട്ട മുറികൊണ്ടതടച്ചുട൯ 
കാടിതന്നില്പുഴുങ്ങിട്ട വാങ്ങിയാറിയെടുത്തതു” 

നല്ലെണ്ണുയില്വവത്തിട്ടു ചുവക്കുന്ന ദശാന്തരേ 



 സന്നിപചാതചികിത്സ ൨൭൫൭ 

എടുത്തായെണ്ണുയില്തന്നെ അരച്ചേരണ്ഡതൈലവും 
വേപ്പെള്സ്ുവെണ്ണ്്റയും നുല്പപന്നിനെയ്യോടലെ്ല്്യും 

ഇവയൊക്കെസ്സമംകരട്ടി അനത്തിട്ട കുഴ്ന്വതായ് 
തേച്ചാല് സന്നി ശമിച്ചീടും, ഞരമ്പുകഠംവലിപ്പതും 
വേറിടാതുള്ളപനിയും, സന്നിപാതം തളച്ച്യും, 
കഴല്വാതവുംമപ്പ്യോഴേ ശമിച്ചിടുമസംശയം. 

ധാരയും മറവും ഒരഷധങ്ങറം. 

ക്രശ്മാണ്ഡകം ദേവിപുഷ്ടം വെള്ളിലാപത്രവും തഥാ 
കരിനൊച്ചിയുടേപത്രം വാശാപത്രം ഗുളു ചിയും 

വി്ണുക്രാന്തിസമൂലം ച വാതക്കൊടിദലം തഥാ 
! കമ്പിഠംതന്നിലയും ക്രൂട്ട തിന്ത്രിണി മുദൃകഞ്ചികാ 

'ഇവയൊപ്പമിടിച്ചിട്ട പിഴിവയ മോരുതന്നിലു" 
നെപ്പിക്കായും പിഴിഞ്ഞിട്ടു ധാരസവാംഗമുത്തമം. ടി 

നെല്ലിക്കാ കാഞ്ഞിരത്തി൯വേര് ഇവരണ്ടും കഷായമായ? 
'മോരരിച്ചുത്രലാക്കീട്ടു ധാരനന്നു് ശിരസ്സിനു 44 
'വെള്ളിലാനൊച്ചിതന്കായും ത്രവും കമ്പിഠംതന്നില 
മുത്തങ്ങായും' കലന്നിട്ട ശിരസ്തപ്പുണമുത്തമം. 45 
പുല്പാനിതന്നുടേക്രമ്പും തിന്ത്രിണീ തു്പതന്നില 
കുമ്പിഠംത൯ചത്രവും പാല ഉമ്മത്തിന്നുടെ പത്രവും 
ക്രട്ടിവെന്തതുവാംിട്ട കണ്ഠസ്താനം സമാചരേത്. 46 
വലാഹകകഷായേണ ശരസ്ത്ാനം കഴിക്കണം 
ദ്രേഷ്ടംമൂ൪ഷ്ണിച്ചസന്നിക്കു സ്റ്റാനംചെയ്യാരുപിഴച്ചുപോം. 47 
വേപ്പെണ്ണ കാച്ചിവച്ചിട്ടുമുക്കണം പ്ലാവുതന്നില 
'സന്ധിതോവംതിരുമ്മേണം സന്ധികസ്സുന്നിയെങ്കിലോ. 48 

തിന്ത്രിണീ നെല്പിത൯കായും മുത്തങ്ങാ ബലയെന്നിവ 
ഒപ്പംക്രട്ടിപ്പഴുങ്ങേണം മോരരിച്ചതുതന്നിലേ 

. പിന്നെ നുന്നായരച്ചിട്ട മുലപ്പാലുകലന്നുട൯ു 
കഴമ്പാക്കിച്ചമപ്പിട്ട, മൃദ്ധാവിങ്കല് തലോടുക. കൂറ 
കണ്ണ്ണിവെററിലയും നല്ല തുമ്പപ്പൂ വൃഷപത്രവും 
വാതക്കൊടി കൊടിത്തുവ വിഷ്ക്കത്രാന്തീ ച രോചനം 
തിന്ത്രിണി ക്രഞ്ഞിരിക്കായും നിര് ിനിലനാരകം 
ഇവപപത്രം സമംക്രൂട്ടി പുഴുങ്ങ മോത്രിച്ചതില് 



൨൫൬ സഹസ്രയോഗം 

വയമ്പുമുളിയുംനല്ല കൃട്ണ്ണുജീരകവുംത്ഥാ 
ചെന്നിനായകവുംപിന്നെകിരിയാത്തു,മുണത്തിയും 
ജവനന്നായ്' പൊടിച്ചിട്ടു, പേഷ്യം ശേഷിച്ചമോരതില് 
ഒപ്ംകൊണ്ടുകഴമ്പാക്കിത്തേപ്പു ആപാദമസ്തകം 
സന്നിപാതമതുളേളാക്കു എത്രയും പരമൌഷധം. 4.൭0 
വിദ്്ലക്രാന്തി ബലാമൃലം ദേവതാരം തഥൈവ ച 
ഇവനന്നായ് പൊടിച്ചിട്ട, ആവണക്കെട്ത്്റു വെണ്ണയും 
നാരങ്ങാനീരുമൊന്നിച്ചു കഴമ്പാക്കിച്ചമച്ചുടന് . 

 ശിരസ്സുപൊതിവൂനുന്നായ" പൈത്തികസ്സുന്നിയെങ്കിലോ 
നാരങ്ദാനീ൪പിഴിഞ്ഞിട്ട വ്യ്ോഷംനന്നായരച്ചുട൯ 
തന്നിലിട്ടതിളക്കിട്ട പാനം സന്നിവിനാശനം. ള്ളു; 
പുളിപത്രമത।ന്കോലും തേങ്ങാപ്പാലിലരച്ചുടന് 
കുഴമ്പാക്കുച്ചമപ്പിട്ട മൃദ്ധാവിങ്കല് തലോടുക. 58. 
ആടലോടകപത്രത്തെ വാട്ടിക്കൊണ്ടുപ ഴിഞ്ഞുടന് 
ആട്ടി൯പാലുമതില്ക്രട്ടി സേവിപല്പു കഫമേറുകില്. 54 
ചുക്കുനന്നായരച്ചിട്ട ക്ട്നമൂലേ പരട്ടുക; 
വയമ്പയക്ൂട്ടിമര്ദ്ദിച്ചു തേക്കിലും പിഴയാതുപോല്. 94 
തിപ്പലി പവിഴം തേനില് കലങമ്മൊമ്പുമരച്ചുടന് 
ജിഫവപാമൂലേ പുരട്ടിടില് വാക്യവും വ്യക്തമായ്ത്ുരും. 56 
തആരണ്മൃതുൂളസീപത്രം ധൂപിക്കാം നിംബതൈലകേ 
സ്വേദമുണ്ടാകിലപ്പ്ോോഴേ സ്രോതസ്സുങ്ങുതുറന്നുപോം. 51 
ഗോരോചന കലമമൊൊമ്പും രാമച്ചം ചന്ദനം തഥാ 

അരച്ചുതേയ്ു, മാറത്തു തേങ്ങാവെള്ളത്തിലാദരാല്. ചി) 

തൈലാദിപ്രയോഗങ്ങംം. 

നിറവാശ്രടു പിഴിഞ്ഞിട്ട മുലപ്പാലും കലന്നടന് റ് 
എണ്ണുകാച്ചിയരിച്ചിട്ടു സന്ധിതോവും പുരട്ടുക. 59 

ശതാവരിക്രഞ്ഞിരിക്കാ നിര്ഗ്ഗണ്ഡി,യാടലോടകം 
കുത്തിനന്നായ*പിഴിഞ്ഞിട്ടു, ഒതെലമെത്രയുമുത്തമം. ൫0 

പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര് വാശാ എരുക്കും ശിഗ്രുമൂലവും 
ഉങ്ങി൯തോലാവിതന്തോലും അഘോര നീലിമൂലവും 
നിലനാരകമൂലഞ്ച ക്രമുള്ള കൊടുവേലിയും 
വേപ്പി൯തോല് ദേവതാരഞ്ച ശതാവരിയുമാദരാല് 
ശ്രഞ്ഞിരിക്കാ കുവന്തോട്ടി നിര്ഗൃണ്ഡീ സപ്പുഗന്ധിയും 
ശിഗ്രമൂലകണാമൂലം മുത്തങ്ങാ ദശമൃലവയം 



റം ൽ 

ലം '  സന്നിപാതചികിത്സ ൨൭൫൭ 

ഒപ്പംകൊണ്ടതിടിച്ചിട്ടു, കറിക്കീട്ട കഷായമായ് 

വേപ്പെഴ്്ുയാവണക്കെങ്ത്ു തേങ്ങാനെയ് കടുകെണ്ണയും 

ഇവയൊപ്പുമളന്നിട്ടു തആടിന്പാലു ചതുര് ണം 

ഭൂനാഗം ഗന്ധകം ല്യ്യോഷ,മുള്ളിയും മരമഞ്ഞല്ലം 

നീററി൯മുട്ടയതുംക്രട്ട രോചനം കൃ്റ്റജിരകം 

ത്രിഫലാ ചന്ദനം ദിപ്യം തുരിശും ചെന്നിനായകം 

വത്സറാഭിയതുംക്രട & പ്രതിവാപമതാമിതു 

കാച്ചിക്കൊണ്ടതരിച്ചിട്ടു നവദ്വാരേ പരട്ടുക 

: നാമധേയം വിധിക്കേണ്ടു സന്നിപാതകലാന്തകം. 61 

തടലോടകപത്രത്തെ പലംമുപ്പതുകൊള്ളുക 

പ വെള്ളെടങ്ങഴി മുന്നാക്ര നാലൊന്നാക്കിയരിച്ചുടന് 

ത്രികട്ടു ജീരകംരണ്ടും പാറംകി അയമോദകം 9 

അശ്വഗന്ധം കിരിയാത്തും കര്പ്പൂരമിവയൊക്കെയും 

മുന്നുമുന്നുകഴഞ്ചാക്കി കെ മാടിച്ചിട്ടതു തല്ക്ഷണേ 

എണ്ണ്ണുമുന്നാഴ.കൊള്ളേണം കാച്ചിക്കൊണ്ടതരിച്ചുടന് 

. ഗണ്ഡൃഷലേപനം യോഗ്യം നവദ്പാരേ വിശേഷതഃ 

സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കല്ു സപ്പൃസ്യ ഗരുഡോപമം. 69 

വിഷ്ണുക്രാന്തിപറിച്ചു ദേവിദല,മങ്ങശ്പത്ഥപത്രം തഥാ 
നീറവുക്രടുമതൊത്തിടിച്ചു കരടുംനന്നായരിച്ചാദരാല് 

വ്യ്യോഷം ദാരു വച്ചാ ച രോഫിണി നിശാനന്നായ്പൊടിച്ചങ്ങനെ 
ആജക്ഷിരമതൊത്തുഗോമഹഫിഷിത൯പാലും മുലപ്പ്യാലുമായ" 

തൈലംകാച്ചിയിളക്കി] വെന്തുപതയുംനേരത്തു ത്രം തഥാ 
ക്രട്ടിക്കൊണ്ടര രിച്ചു നാസികമുഖേ തേച്ചാകിലന്നേരമേ 
തുമ്മുന്നാകിലവന്നു വ്യാധിശമനം വന്നീടുമന്നേ ദ്ൃഡ്ഥം 
തുമ്മീലെങ്കിലൊഴിപ്പതിന്നു പണിയുണ്ടെന്നുംവരും നിട്്്്റയം. 

ത്രികട്ടസൈന്ധവംഗോപീചന്ദനം കൃഷ്ണുജിരകം 
ശംഖിനീമൃലവും മഞ്ഞഠംദ്വയവും ലോഹിതാണ്ഡവും 

വയമ്പുമുള്ളിയും മുക്കാ,യിവയെക്കെയരച്ചുട൯ 
വൃഷപത്രരസേ പിഷ്ട്വാ മുലപ്പാലും കലന്നടന് 
കാച്ചിക്കൊണ്ടതരിച്ചിട്ട നിംബജം ത്ൈരൈലമാചരേല് 

% കല്ല 4. വെട്ജം ഇട ങ്ങഴി, 

18 

നം 
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൨൫൭൮ സഫ്സ്രയോഗം 

നസ്യപാനാദിചെയ്യേണം നവദ്വാരേ വിലേപനം: 
സംഛഏരാത്രപ്രയോഗേണ സന്നിപാതഹരം പരം. 69 

അടുത്ത യോഗം രാസ്സ്റാദിം (ചുള്ണ്ണയേംഗത്തില് ൬൧-ംന്മോഥാം നോക്കുക) 
ഛിന്നോത്തഭ വ്യാദികഷായം,. (കഷായയോഗത്തില് ൧30൦ യോഗം നോക്കുക) 
ഈ പ്രകരണത്തില് ചേത്തിട്ടുള്ള മറ൨ യോഗ അം ഗുഭളികായോഗം ചതി 

നാഠാം യോഗത്തിനരേഷം തുടച്ഷയായി യേമിപ്പിച്ചിടടള്ളതിനാല് ആഠ ശ്യമനുസ 
രിച്ച അവയെത്തന്നെ ഇവിടെ അന്ബസ്ധിപ്പിച്ചു ഗ്രഹിച്ചുകെറള്ളുന്നത്ര്” സൌ 
ഛിയ്ക്യമാണു”. റിക ല് 

കഷ്ഥായയോഗങ്ങറം 

൬൫. പാടലിചിത്രാദികഷായം 
പാടലീിചിതതവാര”ണിസിന്ദുവാരദ്രാലഭേ 
പടോലനാഗരൈഃ ക്വാഥര് സന്ധികേ സന്നിപാതകേ. 

(പഠമിരിവേങ്ക്, ആവണക്കിന്വേരു, ഇരുവേലി. , കരിനൊല്ചിവേരു*, കൊ 
ടിത്തുവധേരു്, പടവചം, ചുക്ക് ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം ൧-ഠമതു പഠഞ്ഞ സ 
ന്ധികമെന്ന സന്നിപാതത്തെ ശമിപ്പിക്കും) 

൬൬. കടുവൃക്ഷാദികഷായം 
ക കടടവൃക്ഷം പഞ്ചകോലം തിക്തശാകഞ്ച ഗുല്ഗുലുഃ 

ഗൃഫധൂമേന സംയുക്തം ക്വാഥം തറ്ര്രികനാശനം. 
കുക്ക്, മുളകു, തിപ്പലി, പൃതവൃക്ഷം, കാടതിപ്പലിവേരു, കാട്ടമുഭകിന്വേരു 

കുക്ക്, തിപ്പലി, കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങ്, കരിവേപ്പിലഞെട്ട്” ഇവ കഷയം. ഗുല് 
ഗുലുവും പുകയിറയും, മേമ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കം ൬-ഠമതു പഠഞ്ഞ തന്ദ്രികസന്നി 
ശമിക്കും.) 

൬൭. നി ണ്ഡ്യാദികഷായം 

നിഗ്ണ്ഡി ബ്ലഹതിീ നിംബം ലശ്രനം മരിചം കണാ 
ഭൂംഗനാഗരസംയുക്തം വിപാക്യം ചിത്തവിഭൂമേ. 

(കരിനൊംച്ചിവേരു, ചെവവഴുതിനവേരു, വേപ്പി൯തൊലി, വെള്ളുള്ളി, മുളക്ഷ 
ചെവതിപ്പലി, കയ്യോന്നി, ചുക്ക് ഇവ കഷായം വച്ചു സേവിക്കം ര൪-ഠമതു പഠഞ്ഞ 
ചിത്ത വിഭ്ൂമസന്നി ശമിക്കും.) 

൬൮. വില്പ്വാദികഷായം 

വില്പവകാഷ്ട്യ്യുതക്കാരിപടോലം കോലപ്പപ്പുടം 
വ്യാ്ലി ച നാഗരം ക്വാഥം കണ്ഠകുബഖ്ജകനാശനം: 

(ശ്രവള.വേരു, കുമിഴിന്വേരു', മുഞ്ഞവേരു”, പടവലം, ലത്തക്കുരും, . പപ്പടക 

ലല്, ചെപവഴതിനധേരു”, ചുക്ക്” ഈ കഷായം ൭-ഠമതു പറഞ്ഞ കണ്ണകബ്ജക 
സന്നിയെ ശമിപ്പിക്കും.) 

൬൯. കടുവൃക്ഷാടികഷായം 

കടുവൃക്ഷം കണ്ഡലീ ദ്വേ വാരുണി വഹ്നി പപ്പുടം 
സഖ്ല്യാക്ഷീ നാഗരകപാഥോ രഗ"ദാഫസന്നിപാതജിത്. 

നി 

ടി 



സന്നിപാതചികിത്സ ൨൫൯ 

ത്രികട്ക്, പുതവൃക്ഷം, ചിറഠമൃതു”, തമിഴാമവേരു; കാട്ടവെള്ളരി, കൊടു 

വേലിക്കിഴങ്ങു്, പപ്പടകപ്പല്ല്; ചിറഠരത്തം ചുക്ക്” ഇവ കുഷായംം ൩-ഠമതു പ 

ഞ്ഞ രഗ്ദാഹസന്നിയെ ശമിപ്പിക്കും.) 

ഠെ. വഹ്ധ്യാടികഷായം 

വഫഹ്ഥിശ്വദംഷ്ക്നി ണ്ഡീപടോലികോലപപപ്പുടൈഃ 

ത്രികട്ടുസഫിതം ക്വാഥമന്തകസ്സുന്നിപാതജിത് 

(കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങും നായ്്രരുണവേരു, കരിനൊച്ചിവേരു”, പടവലം, 

ലത്തക്കുരു, പപ്പടകപ്പല്, ചുക്ക്, മുളകു; തിപ്പലി ഈ കഷായം ൨-ഠമതുപറഞ്ഞ 

അന്തകസന്നിപാതം ശമിപ്പിക്കും.) 

൧െ. ത്രൈകണ്ടമൃലാദികഷായം 

ത്രൈകണ്ടമൂലം നിര് ണ്ഡീഗ്രന്ഥികാധാന ൃപപപ്പടി 

ശൃുണ്ണീരാസ്ത്റായവക്വാഥം ഭഗ്നനേത്രഫരം പരം. 

(ഞെരിഞ്ഞില് വേരു”, കരിനെച്ചിവേരു”, കാട്ടതിപ്പലിവേരു”, കൊത്തമ്പാല 

യരി, പപ്പടകപ്പല്ല്, ചുക്ക്, ചിഠഠരത്ത, യവം ഇവ കഷായംം ന്൯.-ഠമതു പറഞ്ഞ 

ഭക്തനേതൂരസന്നിയെ ശമിപ്പിക്കും.) 

൨. ഫലത്രയാദിക്ഷായം 

ഫലത്രയം പടോലം ച വഠനാ പാടലികാ സഹാ 
3: ട്ടു ശുണ്ല്യക്കമൂലം തല്ക്വാഥം രക്തഷ്ടിസന്നിപാതകേ. 

(യ്രിഫലത്തോട്ട്, പടവലം, കെടട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു”, പാതിരിവേരു”, ഓരില 
വേര്, ചുക്ക്, ഏരുക്കിന്വേര്ല് ഈ കഷായം ൧ഠ0-ഠമതു പറഞ്ഞ രക്തഷ്ടീവക 
“സന്നിയെ ശമിപ്പിക്കും.) 

൭. വ്യാ്ല്്്യാദികഷായം 

വ്യാഫ്ര്യി ച ദേവദാരുശ്ച നാഗരം ലശ്ുനം വചാ 
നിംബതൈലേ പിബേത് ക്വാഥം പ്രലാപേ സന്നിപാതകേം 

(്ചെവവഴുതിനവേരു', ദേവതാരം, ചുക്ക്, വെള്ളുള്ളി, വയമ്പ് ഇവ കഷ 
യംവച്ചു വേപ്പെണ്ണ മേമ്വൊടി ചേത്തു സേവിക്കും .൧൦.-ഠമതു പറഞ്ഞ പ്രലപേ 
സന്നിയെ ശമിപ്പിക്കും.) 

ഒരെ. മുസ്ലാദികഷായം 

മുസ്ലാശുണ്ഠ്യഭയംശിഗ്രയരശ്വഗന്ധാ ച ഗുല്ഗുലഃ 
ക്വാഥോ രാമഠസംയുക്തു ശീതാംഗേ സന്നിപാതകേ. 

(മുത്തങ്ങ, കുക്ക്, കടുക്കാത്തോട്, മുരി ് ങവേര്തൊലി, അമുക്കുരം, ഗുല് 
ഗുലു ഇവ കഷായം. കായം മേവ്പൊടിചേത്തു സേവിക്കം അഞ്ചാമതു പഠഞ്ഞ 
ശീതാംഗസന്നി ശമിപ്പിക്കം.) ! 

ബഹ്മീദ്രാക്ഷാടി കഷായയോഗത്തില് (൧൮-൦൦ യോഗം) നോക്കുകം 



൨൩൬൦ സഫസ്രയോഗം 

വേറെ കഷായങ്ങറാ 

൭൫. മരിചാദികഷായം 
മരി ചദശമൂലമഗധത്രിഫലനിശാദ്വയമഫൌഷധീതിക്തം 
ഭൂനിംബസൈന്ധവയുതഃ കണ്ണുകഹന്താ ഭവേത് ക്വാഥഃ 

(കുരുമുളക്, ദശമൃലം, തിപ്പലി, ത്രിഫലത്തോട്, മഞ്ഞ€ം, മരമഞ്ഞ€:തെ ലി, ചുക്ക, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു*, കിരിയാത്തു" ഇവ കഷഠയംം ഇന്തുപ്പ് മേമ്പൊടി. ൮-മേതു പറഞ്ഞ കണ്ണുകസന്നി ശമിക്കും.) ) 
ി 

൭൩൬, പ പ്പടാദടികഷായം 

പപ്പുടധന്വയവാഷകവാശാ- 
ഭൂസ്തൂണകൈഃ കടുകീഫാലിനീഭ്യംം 
ശക്കരയാ സഹഫിതോപി കഷായോ 
ലോഫിതമാസൃഗതം വിനിഫന്തി. 

(പപ്പടകപ്പല്ല്. € കാടുത്തുവവേര, ആടലോടകവേര്, ഭസ്തൃണമെനാ വുല്ല്ം 
കട്ടകരോഹിണി  ഞാഴത പ്പ ഇവ കഷാര്്മം. പഞ്ചാര മേമ്പൊടി. ൧0-0മതു 
പഠഞ്ഞ രക്തഡ്ഠീവകസന്നിയെ ശമിപ്പിക്കും.) 

- ൭൭ രാസ്ത്റാദികഷായം 

രാസ്ത്റാഗുള, ചിശഠിവൃദ്ധദാരുസുരാഹ്വവിശ്വാത്രിഫലാവരീഭിഃ 
ക്വാഥം പിബേത് ഗുല്ഗുലുസസ്മ്യയുക്തം സമസ്തസന്ധിഗ്രഹ. 

[സന്നിപാതേ: 
(അരത്ത, അമൃത്, കച്ചേംലം, മറിക്കുന്നിലേ, ദേവതാരം, ചുക്ക്, ത്രിഫല 

ത്തോട്, ശതവരിക്കിഴങ്ങു” ഇവ കഷായം, ഗുല്ഗുലു മേഖ്മൊടിം ൧-ഠമതു പഠഞ്ഞ: 
സന്ധികസന്നിപാതം ശമിക്കും.) 

൭൮. സിംഘ്യാദികഷായം നം 

സിംഫഹിനാഗരപൃഷ്ടയരൈഃ സകടുകൈ രാസ്ത്റാഗുളൂചീയുതൈഃ 
ഭാര്ങ്ഗികക്കടശൃംഗികാശഠിസമൈര്ദുസ്സശവാശാഖനൈഃ 
പീതം ജിഹ്വകഹാരി വാരിദവതിബ്രഹ്മീവചാമിത്രിതൈഃ 
പ്രോക്തം വൈദ്യവരേണ വന്ദ്യമുനിഭിര്ഭൂനിംബമിശ്രം ശൃതം. 

(ചെവവഴുതിനവേരു”, ചുക്ക്, പുഷ്ണുരമൂലവേരു”, കട്ടകരോഹിണി, ചിററരത്ത 
അരമുതു, ചെവതേക്കി൯വേര്, കക്കടകത്തുംഗി, കച്ചോലം, കൊടിത്തുവവേര്, ആട 
ലോടകവേരു', മുത്തങ്ങ, ബ്രഹ്മി, വയമ്മു്, പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു ഇവ കഷായം. 
൧൨-൦മതു പഠഞ്ഞ ജി ഹ്വകസന്നിയെ ശമിപ്പിക്കും.) 

൭൯. ത്രായന്ത്യാദികഷായം 

ത്രായന്തിദശമുൃലപൃഷ്ടരരജടാവാതാരിഭി$ കാരവി- ലം 
ഭാര്ങ്ഗീസ്യാദമൃതാഡ്ഥരൂഷകശഠിഗോമൂത്രസംയോജിതൈഃ 

ശൃംഗീദ്വ്യോഷപുനുന്നവാഭിരചിരാടുഷ്ണുഃ കഷായോ ഫരേത് 
സോ ഭിന്പ്യാസഗദം കഫജ്വരഫരോ നിസ്സംശയം പാനതമഃ 



സന്നിപാതചികിത്സ ൨൩൬൧ 
പി 

(്രദ്തി, ദശമൂലം, പുഷ്ഠയരമൂലവേര്, ജടാമാഞ്മി, ചിററരത്ത, കരിംയീരകം, 

ചെവതേക്കി൯വേര്, ചിഠറമൃതു., ആടലോടകവേര്, കച്ചോലം, കക്കടകതുംഗിം, 

കുക്ക്, മുളകു, തിപ്പലി, തമിഴാമവേരു” ഇവ ഗോമൂത്രത്തിൽ കഷായംവച്ഛൂ സേ 

വിക്ക. ൧൩.-ഠമതു പറഞ്ഞ അഭിന്ന്യസസന്നിയും കഫജ്പരവും ശമിക്കും.) 

൮൦. ശ്ൃംഗ്യാദികഷായം 

ശൃംഗീദാര്ങഗ്യഭയാ/"ജാജീകണാഭൂനിംബപപ്പടൈഃ 
ദേവദാരുവചാകുഷ്ടയാഷകട്ഫലനാഗരൈഃ? 

മുസ്ലാധാ്മ്യാകതിക്തേന്രയവപാഠാഫരേണുഭിഃ 

ഫസ്തിപിപ്പല്യപാമാശ്ശപിപ്പലീമൂലചിത്രകൈഃ 

ിശാലാരഗധ്വാരിഷ്ഠശഠിവാകുചികാഫലൈഃ 

വിഡംഗരജനീിദാവിയവാനിദ്വയസംയുതൈഃ 

സമാംശൈവിഫിതഃ ക്വാഥോ ഫിംഗ്വാദ്രകരസാന്വിതഃ 

അഭിന്യാസജ്വരം ഘോരം തന്ദ്രാം ഫന്തി ച തല്ക്ഷണാത് 

പ്രമേഹം കത്ത്റുശുലം ച സന്നിപാതാസ്ര്രയോദശ 
ഫിക്കാം ശ്വാസം ച കാസം ച തഥാ സരവാനുപദ്രവാന്. 
(കക്കടകത്തംഗി ചെവതേക്കിന്വേരു” കടുക്കാത്തോട് അയഃമാദകം തിപ്പലി 

പുത്തരിച്ചുണ്ടവേരു” പച്ലൃടകപ്പല്ല” ദേവതാരം വയമ്പ്” വെള്ളക്കൊട്ടം കൊടിത്തുവ 
വേരു” കുമിഴി൯വേരു” ചക്ക് മുത്തങ്ങ കൊത്തമ്പാലയരി കടുകുരോഹിണി കുടകു 
പ്ൂാലയരി പാടേത്താളിക്കിഴങ്ങ് അദ്രണുകം അത്തിത്തിപ്പുലി കടലാടിവേരു” 
കാടതിപ്പുലിവേരു് കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു കാട്ടുവെമ്ളരിവേരു്* കെന്നേവേര്തെലി 
വേപ്പിന്തെലി കച്ചോലം കാര്കോകിലരി -വിഴംലരി വഠട്ടമഞ്ഞര്ം മരമഞ്ഞം 
തൊലി ജീരകം കരിംജീരകം ഇവ കഷായംവച്ചു ഇഞ്ചിനീരും കായവും മേമൊടി 
ചേത്തു സേവിക്ക. ൧൩-ഠമതുപറഞ്ഞ അഭിന്ധ്യാസസന്നി, ൧൩ പ്രകാരമുള്ള സന്നി 
കഠം, ആലസ്യം പ്രമേഹം കണ്ണുശ്രുല ഇക്കിഠം ശ്വാസകാസങ്ങഠം മുതലായ മപദ് 
വവ്യാധികഠം ഇവ ശമിക്കും.) 

സന്നിപാതത്തിന്െറ അവധികഠം (യോഗരത്നാകരം) 

സന്ധികേ വാസരാഃ സപ്ലൂ ചാന്തകേ ദശവാസരാഃ 
രുഗ്ദാഹേ വിംശതിര്ജ്ഞേയാ തഥാഫ്റ്രൌൌ ചിത്തവിഭൂമേ 
പക്ഷമേകം തു ശീതാംഗേ താന്ദ്രികേ പഞ്ചവിംശതിഃ 
വിജേഞയാ വാസരാശ്ഷചൈവ കണ്ഠകുബ ജേ തൃരയോദശ 

കണ്ണുകേ ച തൂരയോമാസാ ഉഗ്നനേത്രേ ഭിനാദ്ട്കം 
രക്തഷ്ഠീവനി ദിഗ്ഘ്രസ്രാ പ്രലാപേസ്ൃച്ചതൂര്ദ്ൃശ 

ജിഹ്വകേ ഷോഡശാഛാനി പക്ഷോ,/ഭിന്യാസലക്ഷണേ 
പരമായുരിദം പ്രോക്തം മ്രിയതേ തല്ക്ഷണാദപി. 

(സന്ധിങ്കസന്നിക്ക ഏഴുദിവസപും അന്തകസന്നിക്കു പത്തുദിവസവും രഗ 
ഭാക്ധസന്തിക്കു ഇരുപതുദിവസവും ചിത്തവിഭൂമസന്തിക്കു എട്ദിവസവും (൨൪ ദിവ 
സമെന്നും മതാന്തരം) ശീതംംഗസന്നിക്കു പതിണഞ്ചുദിവസവും തന്ദ്രികസന്തിക്കു 
ഇരുപത്തിഅഞ്ചൂദിവസവും കന്തകബ്ജകസന്നിക്കു പതിമുന്നുദിവസവും കത്സ്റ്റുകു 



൨.൬൨ ,ബഫസ്രയോഗം 

സന്നിക്കു മൂന്നുമാസവും ഭൃഗ്നദനത്രസന്നിക്കു എട്ടടിവസധും രക്തഷ്ഠീവസന്നിക്കു. 
പത്തുദിവസവും പ്രലാപസനിക്കു പതിന്നാല്യട്രിവസവും ജിഹ്വകസന്നിക്കു പതി 
നാ൮ൃദിവസവും അഭിന്നൃഠാസസന്നിക്കു പതിനഞ്ചുടിവസവും അവധികഠ (ടിന. 
യ്യാദ) ആകുന്നു, ഇ അവധികംക്ക മുമ്പും മരിച്ചുപോയി എന്നു വരാം.) ലം നന; 

൮൧. സാധ്ൃയസാധ്യങ്ങറം - 

സന്ധികസ്താട്ടികശ്ചവൈവ കണ്ണ്ണുകഃ കണ്ഠകബജകഃ 
ജിഹ്വകശ്ചിത്തവിഭൂംശഃ ഷട് സാധ്യാഃ, സല മാരക 
(൧ സന്ധികം. ൨ താന്ദ്രികംം ൩ കണ്ണുകംം ര് ക്ററകുബ ജകം. ൫ ജി' 

ഫ്പകംം ൬ ചിത്തറഠിദ്രംശം (വിഭൂമഃ) ഇവ ൬-൦ പ്രായേണ സാധ്ൃങ്ങള.ം മറവള്ളവ 
൭-൦ പ്രായേണ ക്ൃല്ലു"റസാധ്യങ്ങളും അസാധൃയങ്ങളം ആയിത്തീരുന്നു.) 

ഉദഭ്ധവാാഗരതരോഥച്ചികിത്സ 

നേത്രരോഗനിദാനം 

വമ്മരോഗങ്ങറം 

കച്ചെരിച്ചുപളിച്ചുള്ള പദാത്ഥങ്ങറം നിമിത്തമായ, 
മലങ്ങളൊക്കെക്കോപിച്ചിട്ടവ പിത്താശ്രിതങ്ങളാം 

ഞെരമ്പിലൃടേമേല്ലോട്ടുചെന്നു കഴ്ല്റില്നിറഞ്ഞുടന് 
ഉണ്ടാകുംപലദണ്ഡങ്ങളതിനെറ ലക്ഷണങ്ങളെ 

പറവാന് തുനിയുന്നേ൯ ഞാനന൯ുഗൃഫ്ണനത്തു ദേശികാ!: 
കണ്ണിനെറപോളമേലുണ്ടാം ചെവതായ ഞരമ്പുകഠം 

വായുകോപിച്ചതില്പുക്കാലപ്പ്യോഴേ,യിളകാതെയാറ 
ഉറങ്ങിയെഴുന്നേല്ക്കുന്വോറം മണല്വിണതുപോലെയാം 

നൊത്തും കുരുകുരുത്തിട്ടുമടപ്പാനുമസാധ്യമാം 
തിരുമ്മുമ്പോഠം ശമിച്ചീടം:കൃക്ണു”റോന്മീല?സ്യലക്ഷണം- 

വായുപോളകളെപ്പ്ാരം ഇളക്കിടും തെരുന്നനെ 

അടപ്പിക്കും തുറപ്പിക്കും നോവുക്രടാതെയുംവരും 

“അരുങ'നിമേഷാമെന്നുള്ള പേരിതിന്നളവായ്വരും. 

വായുക്രടാതെയായിട്ടു കണ്ണനന്നായ് മിഴിച്ചുപോം 

കടക്കണ്ണുനുലഞ്ഞിട്ടു ചൈതമ്മൃംകെട്ട ശൂനു മായ് 

അടപ്പാനെളുതല്ലാതെവരും വോതഫഹഹതാത്തിനു്. 

പിത്തംകൊണ്ടു., കറത്തുണ്ടാം പോളമേല്വലുതായ്യക്രു 
അതുമേല്ലെപ്പഴുത്തിട്ട പൊളിയുന്നതു*കുംഭിക. 



ഉദ്ധവാഗരോശഗചികിത്സ ൨൬൧൨. 

പോളമേല് .നലവും ചൃ ചുവപ്പും കത്തു മേററമായ'' 

തൊട്ടാല് വേദനയുണ്ടാകും പ്രിത്തോല്ക്ിഷ്ഠാഡ്യ ലക്ഷണം 

ഇമയ്യരരികിലുഠംപ്രക്ക പിത്തം രോമം പൊഴിച്ചതില് 

ചൊറിയും മൃടുമുണ്ടാകും പേക്ഷ്യശാതാസ്ൃയ ലക്ഷണം. 

കഫംകൊണ്ടു വെളുരതിട്ടു കടുകോളും മുഴുപ്പുമായ് ഃ 

ഉറച്ചുകരുവുണ്ടാകുമെന്നാല്ം: പോഥകിറഎന്നുപേര്. 

വിങ്ങിക്കുരുകരുത്തിട്ടു ന്രോവും ചൊറിയുമേററമായ് 

' നുലഞ്ഞിഴഞ്ഞു നീ൪ചാടും “കഫോല്ക് ഷ്ലാസ്യലക്ഷണം 

വെളുന്നനെ. മുഴച്ചിട്ട ചൊറിയും ക്രടെയുള്ളതു” 

കടുത്തിരിക്കയുംചെയ്തില് ഗ്രന്ഥിധ്യാധിയതാഷ്ക്കരും 

ലന്തക്കുരുവ്ൃപോലായിവന്നാല് ലഗണാമെന്നുപേര്. 

രക്തംകൊണ്ടു ചുവന്നിട്ടുമുണ്ടാകും വളരെക്കുരു 

നിറച്ചിങ്ങനെയുണ്ടായാലതിന്നുത്സംഗാമെന്നുപേര്. 

5 ഉല്ക്ക്ിഷ്ം വ്യാധിമേലുള്ള വരയൊന്നായ് ചമഞ്ഞതു” 

തൊട്ടവാ൯ വശമല്പാതെവരും*നേത്രാരിശ സ്റ്റിന്. 

പോളയ്യു്ളില് മിനുത്തിട്ടു ചുട്ടനൊന്തുകടുത്തൊരു 

മാംസമുണ്ടായ?വരുന്നാകിലധിമാംസാമതിന്നുപേര്. 

രക്തംകൊണ്ടുചുവന്നുണ്ടാമിമമേല് വളരെക്കുരു 

ഉറച്ചുചെവുതായുള്ള പിയര്പോലെ പുറപ്പെടും 

അതുപാരം ചൊറിഞ്ഞിട്ടുമെരിഞ്ഞും ചോരചാടിയും 

മുറിച്ചാലേവെവദധിക്കുമതിന്നഞ്ജനാമെന്നുപേര്. 
ത്രിദോഷത്താല് താമരര൯ വളയത്തോടുതുല്യമായ് 

ഇമയ്യടെപുറംവിങ്ങിപ്പാരംവെള്ളം വരുന്നതു 
“ബിസവരത്മകാമെന്നുള്ള പേരതിന്നുളവായ്ത്കുരും. 

ത്രിദോഷരക്തകോപംകൊണ്ടുണ്ടാമന്നന്നു പൊങ്ങിയും 

താണുമന്നന്നുവാടീട്ടം വന്നാലുല്ക്ടിഷ്ണാമെന്നുപേര്. 

രക്തത്രിദോഷംകൊണ്ടുണ്ടാം ശ്യാമമായി നുലഞ്ഞുടനു 
നൊത്തുവിംങിവരുന്നാകില് :ശ്യോമവര്ത്മ ാമുതാഴ്ക്ുരും. 

ഇമയുംപോളയുംനന്നായ”ചേന്നവീ്ങിച്ചുവന്നുടന് 
ചൊറിഞ്ഞിരിക്കയുംചെയ്യും ക്ലിഷ്ാഖ്യാത്തിനു ലക്ഷണം. 

ഇമപോളകറംതന്നുള്ളിൽ കരുകരല്മണല്പോലവേ 

വളരേയുളവാകില് സിക താവര്ത്മ”മതിന്നുചേ൪. 
കദ്ദമംപോല് കവുത്താകില് 4കദ്ദമാഖ്യ?മതാമമതും. 
മാംസംവളരെയുണ്ടായിവന്നീടും % ബഹഫ്ുളാത്തിന്. 



൨.൩ ' ബഫസ്രയോഗം 

ഇമമേലുക്ള രോമങ്ങറം തടിച്ചിട്ടുവളഞ്ഞതു" 
സൂക്ഷ്മുത്തേല് ചെന്നുകത്തീട്ട വീക്കം കരുകരുക്കയും 
വെള്ളം ചാടുകയെന്നുള്ള ദണ്ഡംപചത്ുംവരും 
വളഞ്ഞുകത്തും രോമത്തെപ്പുറിച്ചാലന്നു ശാന്തമാം 

തുട൯പിന്നെയുമുണ്ടാകുന്നതു € പക്ഷ്നോപരോധകം.2 
വിങ്ങിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ടാകമതിഴ/ന്നലജി? എന്നുപേ൪. 
അന്തമ്മാംസംകെട്ടപെട്ടു കോഴ പ്യൂവോടുതുല്യമായ” 
ചുവന്നിട്ടുവളന്ന്ടിലതിന്നര്ബ്ബ,ദ?മെന്നുപേര്. 
ബാലാനാം പ്പല്ലളാംകാലം കണ്ണവീങങിച്ചുവന്നുടന് 
കാഴ്ചയയില്പാതെയാ യ്ക്കാകും കുക്രണാത്തിന്നു ലക്ഷണം. 

നി 

സന്ധിരോഗനിദാനം. 

സന്ധിയിങക്കല് സിരകളില് വായുവുറംപ്പക്കുമെല്ലലേ 
നിവാഹിനികളായുള്ള ഞരമ്പുകളെയൊക്കെയും 
കുരുക്കി വീക്കവുംനോവും ക്രടാതെതന്നെയേററവും 
വെളമംചാടിക്കുമെപ്പോഴും “ജലസ്ധാവാമതിന്നുപേര്. 
കഫംകൊണ്ടുവെളത്തിട്ടു വെകൂളം ചാടുംവഴുന്നനെ 
കോട്ടിത്തിരിക്കയുംചെയ്യും കഫസ്ധാവ"സ്ൃയലക്ഷണം. 
ശ്രേഷ്ടംകൊണ്ടു കടക്കണ്ണ്ണില് വീങ്ങിച്ചുവടുറച്ചുടന് 
ക്ഷാരംകവുക്കവേ പൊങ്ങിവരും കമിളപോലെയും: 

മുദവായിവെളുത്തിട്ട മിനുത്തിട്ട വഴന്നനെ 
മുഴുത്തിഒക്കം ചൊറിയും ക്രടിട്ടണ്ടാഷ്ത്കുരുന്നതു” 

പഴുപ്പുംനോവുമില്ലാതെ ുപനാഫാസ്യലക്ഷണം. 

രക്തകോപത്തിനെക്കൊണ്ടു ലുവപ്പും കൃടുമേററമായ” 

ഉൃണ്ടായ്ക്കുളരെയെന്നാകില് രക്തസ്രാവ?സ ലക്ഷണം. 
വര്ത്മസന്ധിക്കരകിലെ വെളുപ്പിലുളവാം കുരു 

ചെവൃതായപയററിന്െറ മണിപോലെ മുഴുത്തതു" 
റും ചുവപ്പമുണ്ടായി നോവുമേറിപ്പപൊളിഞ്ഞുട൯ 

ചോരചാടുമതെന്നാകില് പെര്വണിറക്കുമളലക്ഷണം. 
അതുതന്നെപഴുത്തിട്ടു ചലംചാടുന്നതെങ്കിലോ 

പാരംവൈഷമ്യമായുക്ള “പൃയസ്രാവ മത്രായ്ക്കുരും 

സുക്ഷ്മമമായിക്കടക്കണ്ണ്ണില് പുണ്ണുണ്ടായിട്ടു വീങ്ങിയാല് 

എരിഞ്ഞിരിക്കയുംചെയ്തില് “പൃയാലസമതിന്നു6 പര്. 
മുക്കടുത്തുളള കണ്കോണിന്നകത്തീവണ്ണുമുള്ളത 



ന ന്ത ന്ന്്തിി 

ാര്ദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ' ൨൬൭ 

 ഉണ്ടായ്ക്കരുന്നിതെന്നാകിലതിന്നലജി? എന്നുപേര്. 

കടക്കണ്കോണിലോ മുക്കിന്നരികത്തുമളകോണിലോ 
ചൊറിഞ്ഞെര।ഞ്ഞുമെല്ലെന്നു കൃമിക്ക ചലമോലുക 
രണ്ടാലൊന്നുഭവിക്കുമ്പോറം €കൃമിഗ്രന്ഥിയതായ്ക്കുരും. 

ഉപനാഫം ക്ലമിഗ്രന്ഥി പൂയാലസകപവണി., 
ഇവനാലും ശസ്രരസാധ്യം സാധ്യമല്പസ്രവാലജീ 

ശേഷമുമളതുനന്നായിച്ചികിത്സിച്ചാല് ശമിച്ചുപോം. 

സിതരോഗ്ര( നിദാനം) വിജ്ഞാനം 

പിത്തംകൊണ്ടുവെളുൂപ്പിന്മേലുണ്ടാകും ചിലത്ുള്ളികഠം 
' കറുത്തിട്ടും ശ്യാമമായും മഞ്ഞളിച്ചും നിറംവരും 

പൊടിവീണുമുഷിഞ്ഞുള്ള ദപ്പുണത്തോടുതുല്യമായ” 
വെളുത്തുനോവുംപൃടെന്നിതൊന്നുംക്രടാതെയും വരും 
ഉണ്ടാകുംപനിയുംപോക്കും: തൃുക്ത് കര)കായ്യുള്ളലക്ഷണം. 
ക൦ംകൊണ്ടുവെളുത്തിട്ട വദ്ധിക്കിഘധിമാംസീമാം. 
സമാനവണ്ണ്ണുമായ്വീങ്ങി നോവില്ലാതെ പരുന്നനെ 
പലതുണ്ടായ്ക്കുരുന്നാകിലതു :ശ്രക്ണാമ്മ'മെന്നപേര്. 
വെള്ളംപ്പോലെകറവുത്തുണ്ടാം :വലാസധഗ്രന്ഥി'ഭവെള്ളയില് 
പൊങ്ങിട്ടചിലബിന്ദുക്കുണ്ടായാലായതൊക്കെയും 
അരിപ്പൊടിയുടേവണ്ണ്ുമായ്ക്കുന്നാലതു “പിഷ്ഠകം2 
രക്തംകൊണ്ടുവെളുപ്പിന്മേര ചുവന്നുണ്ടായനിറഞ്ഞുപോം 
൧ൃടം കരുകരുപ്പണ്ടാം കുത്തുണ്ടാം നിരൊലിക്കയും 
ഈവന്ക്തുമെപ്പാമുണ്ടാകും €സിരോല്ലാതോസ്യ ലക്ഷണം 
അതുപേക്ഷിച്ചുവദ്ധിച്ചാല് വെള്ളംചാടിത്തെരുന്നനെ 
കള്ണുകാണാതെവന്നീടും 4സിരാഹഷമതായ്ക്കരും 
ചുവന്നുവലതായ് പൊങ്ങിച്ചുവന്നിട്ടുഞരമ്പുകഠം 
ക്രടിയുണ്ടായ്ക്കുരുന്നാകില് 4സിരാജാലാമതിനസ പേര് 
“ശോണ്ടിതാമ്മം? മെഴുത്തിട്ട സമമല്ലാതെയുള്ളതു? ല് 
പത്മ്രവമ്മുത്തെപ്പ്പോലെയുണ്ടാകില് അധിമാംസാമതാ. 
മിനുത്തുചിലബിന്ദുക്കളണ്ടാം നോധവുകുറഞ്ഞെതു് (യ്യൂരും. 
മുയരുച്ചോരയുടെവണ്ണുംവന്നാലഞ്ജന ാമെന്നുപേര്. 

പിന്നത്തെ 
നാനാ ൭ വലഡ്വര്ബലാസഗ്രഥിതം എന്നാണ” അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തില് ഇതിനു പേര്ഉള്ളതു”. 



൫൬൩൬ സഹസ്രയോഗം 

മുദുവായ൦നോവൃക്രടാതെ ശ്യാമമായി നിറഞ്ഞതു" 
ചുവന്നുവന്നുവെന്നാകില് പ്രസ്താരാമ്മാമതിന്നുപേ൪. 

ദോഷങ്ങംരക്തത്തൊടുറംച്ചേന്രണ്ടാക്കുമൊരുവ്യാധിയെ 

ചെവൃതായി ഞരമ്മെന്നപോലെ *€സ്റ്റാവാമ്മ?മായതു. 

ശൃുക്ലരക്തങ്ങളെക്കൊണ്ടെ ശ്യാമമായിട്ടുറച്ചൊരു 
മാംസം ബഹഒമായുണ്ടാമെഴുന്നുളളഞരമ്പൂമായ" 

ശഅേധിമാംസാമ്മഃമായിടും ചുടും കരുകരുപ്പ്യൊടും 
കറുപ്പിന്െറ സമീപത്തു വെള്ളമേല് കടുക]൯മണി 
പോലേ കുരുക്കളുണ്ടായാല് :സിരാമ്മാത്തിന്നുലക്ഷണംം 
ശുക്തിഫഷം ശിരോല്ലാദം പിദ്ടകം ഗ്രന്ഥിയഞ്ജനം 

ഇതെല്ലാമാഷധ്ധൈസ്സാധ്യം ശേഷം ശ്ര്ൂരഷധൈര്ജയേല്. 
പുതുതായുള്ള യമ്മങ്ങളഞ്ഞും ദ്രവ്യേണ സാധയേത്, 

കറുപ്പുണഞ്ഞിടത്തുള്ള മാംസസ്റ്റാവസിരാവൃതാന് 

വ്യാധീനു മുറിക്കൊലാ വിദ്വാന് മുറിച്ചാല്കണ്ണ്ണുപോംക്ൃതം. 

അസിതരോഗവിജ്ഞാനം. 

പിത്തംനിമിത്തമായിട്ട സൂക്ഷ്മത്തേലും കവുപ്പിലും 
കട്്റിന്െറപടലം-പൊട്ടിച്ചോരത്ുകൂംപരപ്പെടും 
ചുവന്നിരിക്കയുംചെയ്യം കൃടും നോവുകളും വരും 

എന്നാല് ഞെ:റപ്പഴംപോലെ കവപ്പിന്െറനിറംവരും 

താണിരിക്കും കുറഞ്ഞോന്നു ക്ഷതത്തക്ലാമിതിന്നുപേര്. 

ആഭ്യമാംപടലംപൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതു സാധ്യമാം. 

യാച്യ്യം രണ്ടാമതായെങ്കില് മുന്നാമത്തേതസാധ്ൃമാം 

കഫംകൊണ്ടുത്ഭവിച്ചിട്ട നോവിത്തിരികുറഞ്ഞതില് 

വ്രണമുണ്ടായ്ക്കരുന്നാകില് /ശോഖതശ്തുക്ലാമതിന്നുപചേര്. 
നോവല്ലമായവെളത്തുണ്ടാം ശ്രുദാഗശ്ക്ട? കറവപ്പില് 

ചുവാന്നിട്ട പഴുത്തുളള വെള്ളം ലാടിട്ടു നോവുമായ് 

തആട്ടിന്േറ ചാണകംപോലെ കവവ്പി/ലജ ൧22 ഭവേത്. 

ത്രിദോഷം രക്തവുംക്രടി ചുവന്നുള്ള ഞരമ്പുകറം 

കറപ്പിന്മേരു നിറച്ചുണ്ടാം ൃടും നോവും പെരുത്തതു” 

എഴന്നിരിക്കയുംചെയ്ും €സിരാശുക്ലാസ്യ ലക്ഷം. 

ഇവററില് വീക്കവും ചൂടും ചുവപ്പും കത്തിനോകയും 

വ്രുണവുംക്രടിയുണ്ടാകില് സാധ്യമല്ലാത്ത ലക്ഷണം. 

&% ഇതിനു അഷ്ടാം ഗഫ്ൃദയത്തില് സിരാ പിടിക ഏന്നു പേര്, ൮. തെല 



ഉഠദ്ധ്വാഗരേോഗചികിത്സ ൨൬൭. 

ദൃഷ്ഠിരോഗവിജ്ഞാനം. 

കണ്ണകറംക്കഞ്ചടുക്കായിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്പടലങ്ങളും 

ത്രീദേംഷങ്ങഠം ഞരന്ൃടെ,യിവററില് ചെന്നുക്രടിയാല് 

സുക്ഷ്മദഷ്ണിയിചുണ്ടാകും തിമിരം കാചമാന്ധ്യവും 
ദോഷം പൃഠത്തേപ്പുടലംപുക്കാര കാണുന്നതൊക്കെയും 
വ്യക്തമല്ലാതെ കണ്ടിടും തിമിരത്തിനെറയാദിയില് 

ദോഷങ്ങറം രണ്ടാംപടലം പുക്കാലില്ലാത്ത വസ്തുവും 

കാണുമുള്ളത സൂക്ഷിച്ചേ കാണാവുയെന്നമായ്ക്കുരും 
അടുത്തുളളതുദ്ൂരത്തും ദൂൂരെയുള്ളതടുക്കെയും 

തോന്നും ദോഷങ്ങറം വട്ടത്തില്നില്ല്യമ്പോളേയ്്ഛ വട്ടുമായ 
ദൃഷ്ഠിക്കുനടുവേയെങ്കില് രണ്ടായ്കാണാമതൊന്നിനെ 

പ്രകാരം പലതായ്നില്ല്ില് കാണാം പലപ്രകാരമായ്* 
ദോഷങ്ങംകണ്ണ്ണിലുഠം പ്യക്കാല് കുവൃതായിട്ട നീണ്ടതും 

നീണ്ടിട്ടം കുവൃതായളള വസ്ധവും കണ്ടപോലെയാം 
മേലേനിലയതിന്നെങ്കില് കാണാം ദ്ൂരത്തിലുള്ളതു” 
താഴൊെയെങ്കിലടുത്തുള്ളതൊട്ടുകാണാതെയുംവരും 

ഈദോഷമരികത്തെങ്കില് കാഴ്ചയില്പിരുപാട്ടിലും 

രണ്ടാംപടലമുഠംപക്കതിമിരാത്തിന്െറലക്ഷണം. 
ഇരവട്ടസ്സുമെല്പാമുണ്ടാകും സൂക്ഷിച്ചാലറിയായ്ക്കുരും. 

ദോഷങ്ങറം മുന്നാംപടലേപുക്കാല് കോചാമതിന്നുപേര്. 
അതുവന്നാല് പുടവയിട്ടിട്ടമൂടിയപോലെയാം 

കാണുംമേലേവ കിഴേവ,യൊട്ടംകാണാതെയുംവരും 
അന്നുപേക്ഷിക്കിലദ്ദോഷം നാലാമത്തേതിലായ്ക്കുരും 

അന്നേരംമറയുംദുഷ്ഠടി കാഴയിലാതെയുംവരും 
അതിന്നു ര കയില 

വാതംകൊണ്ടുള്ള തിമിരം വന്നാലങ്ങുകള ലക്ഷണം 
ഇടയില്പുകകൊണ്ടെന്നപോലെ കാ ഴക്റഞ്ഞുപോം 
ഇടയില്തെളിയുംപ 'ന്നെ,യോരോനോേരമിവബണ്ണ്മാം 
സുക്ഷ്മമാം മണിയില്പാതി തിമിരം ചെന്നകേറിയാല്. 
ആദിത രശ്മി കയറോ കൊതുകോ ചില രോമമോ 
കാണുന്നുവെന്നുതോന്നിക്കും തിമിരം വാതസംഭവം 
സൂക്ഷ്മംനന്നായ്ചുവന്നിട്ട മൃക്കുക്രടാതെ തന്മുഖം 
കാര്മോയും ചന്ദ്രദിപാടി വലൂതായിട്ടുകാങ്കയും 



൨൩൮ സഫസ്രയോഗം 

വളഞ്ഞതുനിവന്നെന്നുതോന്നുമ്പോറം വോതകാചാമാം. 
അക്കാചം മെല്ലെമു ക്കു പമൂക്കുമ്പോഠം കുറയും കാഴ്ച, കണ്ണ്ണിനു 
പുകയോ പൊടിയോ ചെന്നു മറയ്യന്നതുപോലെയാം 
കാട്ട്മെപ്പെക്കുറഞ്ഞിട്ടു തിരിക്കാവല്ല രാപ്പുകല് 
എന്നെല്ലാമായ്ക്കുരും വാതലിംഗനാശാസ്യലക്ഷണം 
ഇത്ഥം വാരത്തിനെക്കൊണ്ടു” ലചിംഗനാശം വരുന്നനാറം 
ടോഷം ദ്ൂങ്മണ്ഡലംപുക്കു ഞരമ്പൊക്കെച്ചുരുക്കിയാല് 
കാഴ്ചയില്ലാതെയാകുമ്പോറം ചേരും ഗേംഭീരായെന്നുമാം 
മയില്പിലിയുടേവള്ല്്റം മാടപ്രാവിന്െറപൂടകറം 
മിന്നല്മിന്നാമിനുങ്ങങ്ങളെന്നിവണ്ണുമൊരോതരം 

കാണും പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെ നീലമായിട്ടുകാഞ്ങയും 
ഇവ പിത്തത്തിലുണ്ടാകും €തിമിരാത്തിന്െറ ലക്ഷണം. 

കവത്തു വണ്ടു പോലേയും ഇന്ദ്രന്െറ വില്ലപോലെയും 
ആദിത്ൃചദ്രന്മാക്കളള പരിവേഷങ്ങംപോലെയും 
കാണും കയ്ക്്തിന്നുനിറവുമവ്വണ്ണൂംതന്നെയായ്ത്കുരും 
അതു പിത്തത്തിലുണ്ടാകും*കാചാത്തിന്നുള്ള ലക്ഷണം 

കണ്മണിക്കു നിറം വണ്ടി൯പുറംപോലെ ചമഞ്ഞുടന് 
കണ്ണുകാണാതെയുംതീരുഃ മാന്ധ്യാമെന്നുള്ള പേരുമാം. 

പിത്തംനിമിത്തം കുവുകിക്കാണുമ്പോംംഡ്ൃസ്വാമെന്നുചേര് 
ഒക്കെയും മഞ്ഞളിച്ചിട്ടുകാണാം “പിത്തവിദശ്ധായില് 
ശ്രേഷ്ടംകൊണ്ടുള്ളതിമിരംവെളുത്തിട്ടുമിനുങ്ങനെ 

ശംഖ, ചന്ദ്ര൯ കുരുക്കുത്തിമുല്പപ്പുവാമ്പലെന്നിവ 

ദിക്കിലൊക്കെനിറഞ്ഞാരപ്പ്യോലെ കാണുന്നതായ്ത്കുരും 
കഴ്ല്്ണി൯പ്രഭമറഞ്ഞിട്ടു ചന്ദ്രാടിത്യവിളക്കുകഠം 
നുവര്ലീട്ട നിറഞ്ഞെന്നുതോന്നും ദൂഷ്ണിവെളുത്തുപോം 
ഈവണ്ണം ലക്ഷണം കാണാം 4 ശ്ലേഷ്ടകാചംാവരുന്നനാഠം. 

ശ്രേഷ്ടസ്വരൂപമാം വ ധി കഴ്സ്ണ്ിലു൦ംപ്പുക്കുക്രടിയാല് 

താമരേടെയിലയ് ലെ വെളളത്തുളളികണക്കെയാം 

തൊടുമ്പോളിളകിക്കാണാ, മുഷ്ണൃത്തിങ്കല് വുരുങ്ങിയും 

ഛായയിങ്കല് വിടുന്നീടും ശംഖചന്ദ്രാദിപോലെയും 

സ്ഫടികംപോലെയും €ശ്ലേഷ്ടലിംഗനാശ ഡ്യലക്ഷണം. 

രക്തംകൊണ്ടുളള തിമിരം വന്നാല് കാണുന്നതൊകക്കെയും 

ചെമ്പിന്െറനിറമായ' തോന്നും കണ്ണ്ിന്നുംവരുമാനിറം 

രക്തകാച്ചം വരുന്നേരം കണ്ണില്കാണുന്ന വസ്തുവും 



രം ഴ് 4 

ഉരദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൬൯: 

കവുത്തിട്ടം ചുവന്നിട്ടും കാണാമതിനുലക്ഷണം 
കണ്കറത്തുഠംചുവന്നിട്ടു കാഴ്ട്യില്ലാരെ യായ്ത്കുരും 
സംസഗ്ഗസന്നിപാതമങ്ങറംകൊണ്ടുണ്ടാമിവയൊക്കെയും 
എന്നാലതിന്നതിന്നള്ളലക്ഷണംകൊണ്ടു നിട്ല്റ്റുയേത്. 

ശേഷമോരോന്നുചൊല്പിട്ടണ്ടാവകാചങ്ങ ഓായതൃ? 
മുന്നേതാറിതുപന്ത്രണ്ടുമുണ്ടായാല് കണ്ചുവന്നുപോം 

കണണ്ചിത്രമായ്ചുവന്നിട്ട കിരിക്കണ്ണ്ണെന്നപോലെയും 
പകല്കാണായ്ത്ുരും,ന്ന്നായ കാണാ രാത്രിയിലൊട്ടുമേ 
ഇഈവണ്ണുംദണ്ഡമുണ്ടാകുന്നതു € നക്താന്ധ്യ?ലക്ഷണം. 

ആദിത്യനസ്തമിക്കുമ്പോഠം ത്രീദോഷം കണ്ണുരണ്ടിലും 
ഉറാപ്പക്കാല് കാഴ്ചയിപ്പാതെവരും രാത്രിയിലൊട്ടുമേ . 
പിന്നെസ്സയയനുദിക്കുമ്പോഠംത്രി ദോഷംകണ്ണ്ണില്നിന്നുപോമ: 
പകല്കണാജ്ത്കുരുംതാനും:മാലക്ക്ലെസ്ണാന്നുപേരുമാം. 

ദേഫദണ്ഡം വഴിനട വെയില്കൊഠംക വിയക്കയും 
അതിയായിട്ടുചെയ്യിട്ടം ദേഹംകായുന്നനാളതില് 
കുറേപ്പ്പൊവതിയുണ്ടാകും വാതാഭിഷ്യന്ദാലക്ഷണം. 

സവാക്ഷിരോഗവിജ്ഞാനം. 

അതുപേക്ഷിച്ചുവദ്ധിച്ചാല് ദണ്ഡമീതണ്ണ്ണമായ്ക്കരും 
നെററിയുംപുരികംകണ്ണുംകഴയ്്, ചെവിമൂളുക 
ത്ലയുംതിരിയുപോരം പേരതിന്നതിമന്ഥാമാം. 
അതുപിന്നെയുപേക്ഷിച്ചാല് ക റില് നോവുകറംപുള്ണുകറം. 
പഴുപ്പോടുതലക്കുത്തും വളയുംവീങ്ങുകെന്നൊരോ 
ടണ്ഡങ്ങളുണ്ടാം കണ്ണംപോം “വാതാധിമന്ഥാലക്ഷണം. 
വായുചെന്നക്ഷിശംഖങ്ങഠാക്കകമേ വിപരിതമായാ 
നടന്നുനോവതുണ്ടാക്കിക്കണ്ചെറുക്കുകില് വാതമാംാ 
അ്ലണ്ണുംകണ്വളതഞ്ഞുനുമാവും €വാതവിപയ്യായേ 
൧ൃടഠവുകപ്പിലുംവിക്കം കള്്്ിനും പോളയിങ്കചും 
അകുംപഴുക്കും നുലയും നീവ്വാലും വിഷയങ്ങളെ 
മഞ്ഞളിച്ചിട്ടുകണ്ടിടുമെരിയുംതാനുമേററവും 
ഹവദ്ട്ുമെപ്പാമുണ്ടാകം :പിത്താഭിഷ്യന്ദാലക്ഷണം. 
അഗ്നീലെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീക്കട്ടയൊടു തൂല മായ? 

ചി കാലംചെന്നാല്തുടന്നന്നു ചുവന്നിട്ടവരുന്നതു* 
യകൃതപണ്ഡത്തിലേവന്നാല് പിത്താധിമന്ഥലക്ഷണം.. 



൨൦ സ് ഹൃസ്സ യോഗം 

ചൊറിഞ്ഞുവിങ്ങിച്ചെവകി വെളുത്തിട്ടുവഴുന്നനെ 
പിളയുണ്ടായൂണുഠക്കം വേണ്ടാതായിവരുന്നതു” 
ശ്രേഷ്ടകോപത്തിലുണ്ടാകും .ശ്രേഷ്ടാഭിഷ്യന്ദീലക്ഷണം 

കറുത്തിട്ടൊട്ട വീങ്ങീട്ടു വെളുത്തിട്ടതിവട്ടമായ൦ 
ഉണ്ടായാല്മുക്കുവിങ്ങിപ്പ്യോം വംയില്വെള്ളംവരുംതുലോം 
കണ്ണ്ണില്പൊടികഠംവിണോണംവന്നാല്ംശ്ലേഷ്ഠാധിമന്ഥമാം? 
കള്ല്നനന്നായ്പുവന്നിട്ടുചെമ്പരുത്തിപ്പുപോലെയാം 
ചുവന്നുകണ്ണുനീ൪പിളയുണ്ടാം കരുകരുക്കയും 
“തൊടുമ്പോറം ദണ്ഡമേറിടും :രക്താഭിഷ്യന്ദാലക്ഷണം. 

'ചോരത്തുമളിചൊരിഞ്ഞിട്ടു കറത്തം തികണക്കെയും 
വന്നാല് രക്തിധിമന്ഥാത്തിനുള്ള ലക്ഷണമായ്ക്കുരും. 

വാതപി(ത്തോത്തരമുത്താതുരേഘര്ഷതോദഭേദാദി ക്രടിയാല് 
കണ്ഭയങ്കരമായിട്ടും രൂക്ഷമായിച്ചുവന്നതു 
അടപ്പാനും തുറപ്പ്ാനും പണിപ്പെട്ടചമഞ്ഞിടും പ ഗാ 

ഭിഷക്കുകഠം ധരിക്കേണം €വിക്രണനാമതിന്നുപേര്. 

പ്ുപ്പുംനോവുമുണ്ടാകമപ്പില്ത്രദ്ധ വറാംച്ചയും 

എന്നിവറഠേറാടുക്രടുമ്പോളതു ശ്ൃഷ്ട്രാക്ഷിപാക മാം. 

ദോഷങ്ങംമുന്നംക്രടിട്ട വിങ്ങിച്ചുട്ടുചുവന്നുട൯ 
പഴുത്തത്തിപ്പുഴം ഷോലെ ദ്ൂഷ്കിയിങ്കല് നിറംവരും 

കറുത്ിട്ടും പുവന്നിട്ടും കൊഴുത്തിട്ടം വഴുന്നനെ 

വെമുളവും പിളയും ചാടുഃ“മല്പശോഫസ്വ്? ലക്ഷണം 

കഫംനിറഞ്ഞുമൃടേറഠിക്കലം്ടിനുലയുന്നതു" 
ഏററം ദണ്ഡത്തെയുണ്ടാക്കും 44അക്ഷിപാംകാത്യയ?ത്തിന്ന്. 

ദോഷങ്ങളന്നസാരത്തെപ്പുളിപ്പിച്ചിട്ട നേത്രയോഃ 

കൊണ്ടുചെന്നുപഴുപ്പോടു.വിക്കം കരുകരുക്കയും 

ചുവപ്പും കൃുടമുണ്ടാകും ചെങ്കണ്ണി?"ന്നുള്ള ലക്ഷണം. 

തൃടങ്ങിയെന്നാകില് €ഫതാധിമന്ഥം?? 

4തദക്ഷിപാകാത്യ?യമപ്യസാധ്യം 

:വാതാധിമന്ഥീത്തിനു നാളതഞ്ചും: ക 

%രക്താധിമന്ഥ്ത്തിനു നാളുമൃന്നും 

ശ്രേഷ്ടാധിമന്ഥ?"ത്തിനു സംഏരാത്രം 

പിത്താധിമന്ഥത്തിനു പഥ്യമാന്നം 

ഇവററിനിച്ചൊന്നദിനംകഴിഞ്ഞാല് 
ചികിത്സചെയ്യാല് ഫലമില്ല തൂനം. 



ഉനദ്ധ്വാംഗരോശചികിത്സ ൨ഥെ 

'പോളമേലിരുപത്തുനാല്പ്രദേശംകക്രണവും 
അതുപോളയിലേയുള്ളപിന്നെ സന്ധിയിലൊമ്പതു 

യെള്ളയില് പതിനഞ്ഞുണ്ടു പിന്നെയഞ്ചുകറുപ്പിലും 
വാതംപിത്തംകഫരക്തമിവനാലുംനിമിത്തമായ" 
സൂക്ഷ്മത്തില്പതിനഞ്മുണ്ടു തിമിരാദികളുള്ളത്ര" 
വാതംനിമിത്തമായ്നാലുമഞ്ഞുപിത്തത്തിലുള്ളതും 

കഫഠംനിമിത്തമായ്മൂന്നും രക്തനൈമിത്തികം ത്രയം 
ഷട്ക്കന്നേകലദൂഷ്ടപ്യാദി? ശശ്ശേഷ്ഠാന്തോപദ്രവാാശ്ച ഷട 
ഇങ്ങനേയിരുപത്തേഴ സൂക്ഷ്മത്തിന്മേല് വരുന്നതു 
പിന്നെ ഷോഡശസവാക്ഷിരോഗങ്ങളമതഃപരം. 
തൊണ്ണ്ൂറേറഴുണ്ട രോഗങ്ങളൊക്കെട്കുടിട്ട കണ്ണിലൂ 
സംസര്൪ഗ്ഗൂസന്നിപാതംകൊണ്ടൊക്കെയും പലജാതിയാം 
അതൊക്കെപ്പറയാവല്ല ലക്ഷണൈരവഗമ്യതാം. 

ഇതി സവാക്ഷിരോഗധിജഞ്ങാനം. 

നേത്രരോഗചികിത്സ 

ഉത്തമാംഗത്തിലുണ്ടാകും വ്യാധികഠംക്കു ചികത്സകഠം 
കണ്ണ്ണിചേതാദിയായിട്ട് ലുരുക്കിപ്പുറയുന്നിതു", 
കൃക്രോന്മിലാ രുഗ്ന।മേഷയ പിന്നെ വാതഫതാഭിധം 
കുംഭികാ പൈത്തികോല്ക്സിഷ്ഠം പക്ഷ്മശാതഞ്ച പോഥകി 
കഫോരുക്ലിഷ്ടഗ്രന്ഥ'കളും ലഗണേ;ത്സംഗവും പുനഃ 
നേത്രാശസ്സധിമാംസഞ്ചാ ്പ്യഞ്ജനം വസവര്ത്മകം 
ഉരുക്ലിഷ്ടും സികതാവര്ത്മകര്ദ്ദമം ബഹളം തഥാ 
പക്ഷ്തോപരോധമലജ] അര്ബുഭഞ്ച കക്രണവും 
പോളമേലിങ്ങനേയുണ്ടാം വ്യാധികറഠംക്ക ചികിത്സകറം 
പറവാ൯തുനിയുന്നേന്ഞാനനുഗൃഫണന്ത ദേശികംഃ 

ഒുഷധയോഗകങക്ങാറഥം 

മുന്തിരിങ്ങാക്കഷായത്തില് ഘൃതം മൃദ്വികകല്ലമായ? 
പചിച്ചു സിതയുംക്ൂട്ടി കണ്ണ്ണില്നിത്തുകൊഴുക്കുക 
പുകയ്ല്യാമെഴുതാം കള്സ്തിലിതുകൊണ്ടുള്ള നസ്യമാം ഇവയെല്ലാംപ്രയോഗിച്ചാല് കലചശ്രോന്മിലം ശമിച്ചുപോം. 
കുംഭികാം തേരക പ്രതംകൊണ്ടുരച്ചിട്ട സൈന്ധവം പൊടിച്ചിട്ടതുടന്തന്നെ പടോലംധാത്രിയദ്ഠിഭിഃ 



൨൨൨ സഹസ്രയോഗം 

മലത്തിട്ടുകിടത്തീട്ടു പിന്നെക്കാച്ചിയനീരിലും 

നനച്ചതുണികൊണ്ൊപ്പിക്കണ്വിയല്ല്വിച്ചുപോളമേല് 
പിടിച്ചുമണ്ഡലാഗ്രേണ വിലങ്ങിക്കീറിയാലുട൯ ) 

കഷായം കൊണ്ഞൊഴുക്കുമ്പോറം ശമിക്കും ശമിയായ്ക്ിലോം ൽ 

തുരപ്പുമണ്ഡലാഗ്രേണ തേരകത്തിലകൊണ്ടുമാം 
സിന്ധൂത്ഥം ഫേനവുംകൊള്ളാമൊന്നുകൊണ്ടതുരയ്മ,ണം. 
ചോരനന്നായ്തൂടപ്പിട്ടു മുദ്വികാദിപൊടിച്ചിട്ടു 
പിന്നെക്കാച്ചിയ നിര്കൊണ്ടു കഴുകിട്ടവിടെപ്പുനഃ 

നെയപരട്ടിട്ട തലയിലെണ്ണയുംതേച്ചു കണ്ണ്ണിലും 
മലപ്പ്യൊടി ഘൃതംതേനുംക്ൂട്ടിയിട്ടിട്ടുകെട്ടുക 

മുന്നാംദിനമഴിച്ചിട്ട പിന്നെ ദ്രാക്ഷാദികൊണ്ടത്ര് 
നന്നായിക്കഴുകിക്കൊണ്ടു നസ്യവുംചെയ്തു നാലുനാറം 

നന്നായിനിത്തണംനെയ്യും കഴ് ല്പിന്നെച്ചൊറി ച്ചിലോ: ം 

വിക്കംകരുകരുപ്പെന്നിതുണ്ടായാല് പൃവവല് ക്രിയാ. 

8, വെളത്തപാല്ചോററിക്കുമള പത്രമേരണ്ഡമൂലവും 
അരച്ചുമണ്പൊതിഞ്ഞിട്ടു ചുട്ടെടുത്തിട്ടു മഴ്ണ്ണണുറെ 

കുഴുകിക്കൊണ്ടു ണക്കിട്ടു നന്നായ്നേക്കെപ്പൊടിച്ചതു 
മുലപ്പാലില്കലക്കീട്ടു കുട്ടനില് നന്നായൊഴുക്കുക 

ഉരയ്യ,, കീറുകെന്നുുള കമ്മങ്ങറംക്കിങ്ങനേ വിധി 
ഇതൊക്കെയും ഗുരുക്കന്മാര് കാട്ടിക്കണ്ടിട്ടചെയ്യണം. 

പിടകകളുണ്ടായ്ക്കുന്നാല് വ്രീഹിമുഖമെന്ന ശ്രസ്ര്രമുനകൊണ്ടു 
കീറിച്ചോത്്തുകളുഞ്ഞാല് മൃദ്വികാദികഷായധാരഗുണം 

പിത്താസ്രോല്ക്സിഷ്ഠങ്ങറം ഉണ്ടായ്ക്കുന്നാലതിന്നുവഴിപോലെ 
സ്വാഭസ്ക്യന്ധംകൊണ്ടു കാച്ചിയനെയ്യ്നിത്തിയാല്ശമിച്ചിടും, 

4. പക്ഷൃശാതത്തിനവിടെ സുൂചിച്ചട്ടിട്ടുവയ്കയണം 
അട്ടയിട്ടിട്ടുട൯ പിന്നെപ്പാല്തുത്ഥം തുളസീരസേ 

അരച്ചചെമ്പുപാത്രത്തില് പത്തുനാഠംതേച്ചുലന്നതു 

എടത്ത തേനിലെഴുതു പക്ഷ്മശ്രാതം ശമച്ചുപോം. 

5, പോഥകിം കീറിയപ്പ്യോഴെ ചുക്കിന്തൂപ്പും പൊടിച്ചിട്ട 

ശിഗ്രനീര്കൊണ്ടുകഴുക്ര പിന്നെപ്പുവോക്തവല്ക്രിയാ 

കഫോല്ക്കസിഷ്യമുരച്ചിട്ട ചോരനന്നായ്കളഞ്ഞതില് 

സക്ഷര്ംകൊണ്ടുകഴുകിപ്പിന്നെറ്റേഷ്ടഹരംേളാം 

വമനാഞ്ജനനസ്യാദി €ലശഗണാത്തിന്നുമിങ്ങനെ 

ഇതുകൊണ്ടുശമിക്കാത്തൊല് കാച്ചിയെന്നാല് ശമിച്ചുപോം.. 



 ഉദ്ധവാംഗരോഗചികിത്സ ൨൩൨. 

പക്ഷ്തോപരോധിയാം വ്യാധി കറഞ്ഞോന്നമുറിച്ചുട൯ 

സൂചിയും തൃലുമായ' കത്തിത്തുന്നിനുന്നായുണക്കിയാല് 

തൃലമുൂരിക്കളഞ്ഞിട്ടു ധാര നെയ”നിത്ത്തുകെന്നിവ 

ന്യഗ്രോധാദികഷായംകൊണ്ടൊഴുക്ക്ടു വരട്ടുക 

അതുകൊണ്ടുപൊറക്കാഞ്ഞാരു ശ്രസ്ര്രംകൊണ്ടുച്ുട്ട പുനഃ 

കക്രണത്തിന്നു മാരാവെ ഛര്ദ്ദിപ്പിച്ചുവിരേചനം 

ചെയ്യിക്കേണമതിന്നുള്ള മരുന്നിവ കൊടുക്കണം. 

6. കൃഷ്ണാസ൪ഷപയതഷ്ഠ പ്യാഹ്വനാഗരം വമനത്തിനു് 

അഭയാപിപ്പലീദ്രാക്ഷാകവാഥം നന്നു വിരേചനേ 

8. പിപ്പലി നല്പമുത്തങ്ങാ മഞ്ഞളും മരമഞ്ഞളും 
അരച്ചു മുലമേരതേച്ചിട്ടപ്പിള്ളയ്യ്ഛകൊടുക്കണം 

തലയ്യ്ഛതേപ്പാ൯ മഞ്ജിഷ്ഠാദ്യെണ്ണുയും ത്രിഫലാദിയും 
കൊളളാമസനവില്വാദി, ചന്ദനാദ്യെണ്ണുയും തഥാ 

കഴ്സ്റ്റില് ദ്ഡങ്ങളുള്ളോക്ക വിശേഷിച്ച'വയത്തൂതം. 

൯. മുദ്വികാദികഷായം. 

മുദ്വികാമധുകസുരദ്രചന്ദനാബ്ബദ- 
ഫ്യ്ലേവ്യാക്ഷാമലകഫരിതകിക്ഷുലോദ്ധ"റൈഃ 
നിഷ്ട്പാഥസ്തൂരുരജനീിയുതൈന്നിഷേകഃ 
കത്തവ്യോ മധുസഹ]തോ ൧ക്ഷിരോഗശാആ്ത്യൈ. 

മുന്തിരിങ്ങ, ഛഏരട്ടിമധുരം, ദേവതാരം, ചന്ദനം, മുത്തങ്ങ, രാമല്ൃം, ത്രിഫല 
ത്തോട്ട്, കരിബ്ചിന് 3വരു*, പാല്ചോറഠിത്തെൊലി, മരമഞ്ഞഠാംത്തൊലി ഇവ. സമം 
കേഷായംവച്ചു തേന്ഷയ്രടിചേത്തു ഒഴുക്കുകം നേത്രരോഗം ശമിക്കും. 

10. കണ്ണ്ണില്ഒ്ുക്കാള്. 

ക്ഷിരേണ യദ്ടിമധുകം തദ്വത" ശൃതസിതായുതം. 
എര൪ട്ടിമധുരം പാലില് കഷായം വച്ചു തേനും പഞ്ച സാരയുംക്രട്ടി ഒഴുക്കുക. 

[. കര്ല്പൂരാടികഴമ്പു” 
ക൪ രസൈന്ധവപൃരാണഷ്ടതോപകല്യാ_ 
ധാത്രീഫലോഷണകപീതകരോഫിണിനാം 
പിഷ്ട്വാഞ്ജനം നയനയോമ്മധുനൈവ ദദ്യാതാ 
സവാക്ഷിവര്ത്മവികൃതിപ്രശമായ സദ്യഃ 

കര്പ്പൂരം, ഇന്തുപ്പ് പഴയനെയ്യ്, ചെവതിപ്പലി, നെല്ലിക്കാത്തോട്”, കുരുമുള. 
കു”, പീതൃരോഹിണി ഇവ അരച്ചു (കൂടടവില് പഴയംനയ്ക്കില് മകദ്ദിക്കു ചെവതനം 
ചേത്തു കട്ഠ്്്റിൽ ഏഴുതുകം കണ്പാളയിലേയും ഇമയിലേയും രോഗങ്ങംക്കു 
ഒക്കെയും നന്നു. 
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12. ന്ൃഗ്രോധാദിഗണം. 
ന്ൃയഗ്രോധപിപ്പുലസദംഫലലോദ്ധാറയുശ_ 
ജംബ്യദ്വയാജ്ജുനകപിതനസോമവല്ല്ാ-്- 
& പ്പക്ഷാമ്മവഞ്ഞുളപ്പിയാളപലാശനന്ദി 
കോളി കദംബവിരളാ മധുകം മധുകം. 

പേരാല്ത്തെൊലി, അരയാല് ത്തൊലി', ഒ ത്തിത്തൊലി, പാച്ചോററഠിത്തൊലിം 
'വെട്ടിത്തൊലി, ഞാവല് ത്തൊലി, ഞാറംത്താലി, നീര്മരുതിന്തൊലി, കല്ല 
ലിന്തൊലി, വെണ്കരിങ്ങാലിത്തൊലി ( 4 ഇതിനു തോരംയത്തൊലി ഏന്നും ഓമ 
ത്തേറല് ഏന്നും ഭഷേയും പെരുമരത്തൊലി ഏന്നെ രുപ ക്ഷവും ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് 
കാണുന്ന.) ഇത്തിഴംത്താലി, മാവിന് തെംലി, (൪ വൃക്ഷാമും എന്നുകൂടി പാഠം കാണു 
ന്നതിനു മരപ്പ്പി എന്നും ചിലര് മതിരംപുളി ഏന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു.) ത്ആറ൨ 
വഞ്ഞിത്തെൊലിം മുറഠംമരത്തി൯തൊലി, പ്പാശിന് താലി, നന്ത്യാര്വട്ടത്തിന്തൊ 
ലി, ചെറിയലന്തത്തൊലി, (വെടുത്തചേലഒത്തൊലി എന്നും പക്ഷമുണ്ടു .) കട 
ബിന്തൊലി, പനച്ചിത്തെലി, ഏരട്ടിമധുരം, ഇലിപ്പക്കാതല് ഇവ നൃഗ്രോധാദി 
ഗണം. യഥായോഗ്യം ഇവ കഷായംവച്ചു ഒഴുക്കുകയും ഇവ കഷായകല് ക്കങ്ങളാക്കി 
നെയ്യു” കാച്ചി സേവിപ്പിക്കകയും മറ പലപ്രകാരത്തില് ഉപയോംഗിക്കയുമാവാം, 
(ഇതി നെറ മറ൨ ഗുണങ്ങറം ചിക് ത്സകചിന്തംമണി പരിശിഷ്ടം ൧൨൫൦ംയോഗം 
൧൪0൦ പേജ് നോക്കുക.) 

18, ഉഇക്ഷുമൂലാദി പുറമ്പട. 

ഇക്ഷുമൂലമധു കാഞ്ജനദാവീലോദ്ധ“റശഗൈരികപടുത്രിഫലാഭിഃ 
ലേപനം ബഫിരിദം നയനാനാം ക്ഷിരപിഷ്ടമപഹന്തി വികാരം. 

കരിഷ്ിന്വേതു*, ഹരട്ടിമധുരം. അത്ജശക്കല്ല്, മരമഞ്ഞ ത്തൊലി, പച്ചോ 
റഠിത്തെൊലി, കാവിമണ്ണ്, ഇന്തൂപ്പ്, ത്രിഫലത്തോട$ ഇവ പാലിലരച്ച്” പുറമ്പടയി 
ഷ്കം നേത്രവികറരങ്ങള്ം ശമിക്കും. 

14. മുക്കാദി പുറമ്പട. 

മുക്കാ ചെങ്കല് കളിരിണ നിശാദ്വന്ദ്വപാച്ചോററി ഗോപി 

പേരാല്മൊട്ടും കവകയുമിരാമച്ചവും വേപ്പിലാ ച 
പാലില് പിഷ്ട്വഠ പുനരപി ദൂശോഃ പൃശിനാലാത്തുതീരും 
വീക്കം കൂടും രജയുമുടനേ രക്തതാപ്യഞ്ഞുനാളില്. 

ത്രിഫലത്തോട്, കാവിമണ്ണ്, ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം, വറട്ടുമഞ്ഞെ€ം, മരമ 

ഞ്ഞ€ം6ത്താലി, പാച്ചേഠറഠിത്തൊലി, ന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു്, പേരാല് മൊട്ട്, കരക 

നായ്മു, രാമച്ചം, വേപ്പില ഇവ പാലില് അരച്ചു പുറമ്പടയിടുകം വീക്കം, ചൂഴ്ം 

'൨േദനം ചുവപ്പ് ഇവ ശമിക്കും; ി 

15, ഗുളിക. 

അലം ദാരുവചാ പിഷ്ട്വാ സുരസാപത്രവാരിണാ 

ഛായാവശ്തഷ്ട്യാ ഗുളികാ ക്ലിന്നവര്ത്മനിവാരണി. 

അരിതംരം., ദേവതാരം, വയന്മു” ഇവ തുട.സിനീരിലരച്ചു ഗുളികയുണ്ടഭക്കി 

ഷ്്റ്റിലെഴുതിയാല് ക്രിന്നവത്മാവു ശമിക്കും. 

ഇതി വര്ത്മരോഗചികിത്സ. 
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സന്ധിയിങ്കല് ജലസ്ധാവം കചസ്രാവോപനാറഥവും 
രക്തസ്രാവം പവണി ച പൂയ്രസാവം തഥാ പുനഃ 

പൂയാലസാലജീ ചൈവ കൃമിഗ്രന്ഥിയുമിങ്ങനെ 
വ്യാധിയൊമ്പതിവററിന്െറ ചികിത്സചറയുന്നിത് 

പപനാഹത്തെനന്നായി വിയപ്പ്പിച്ചു ബഹിമ്മുഖം 

എന്നുപേരുള്ള ശസ്ര്രേണ കിവിയിന്തുപ്പുമിട്ടതില് 

ഉരഖ്പു മണ്ഡലാഗ്രേണ പിന്നെത്തിപ്പുലി സൈന്ധവം 
തേനിത്യാദികറം വെച്ചിട്ടു കെട്ടു പിന്നേവ പൃവവത? 

പിന്നെപ്പുടോലം നെല്ലിക്കാക്കഷായംവച്ചപൊഴുക്കുക 
പിന്നെപ്പുവണിയച്ചൃണ്ടല്കൊണ്ടെടുത്തീടു സന്ധിയില് 

മുന്നൊന്നിട്ടേച്ചു ഛേദിപ്പ വൃദ്ധിശസ്രരേണ സത്വരം 
പിന്നെയമ്മത്തിനെപ്പ്ോലെ ചെയ്തുകൊഠംക ചികിത്സകഠം. 

വേണം പൃയാലസത്തിന്നു സിരാവേധം നടേപുനഃ 
കെട്ടിക്കൊണ്ടെപഴുപ്പിച്ചാല് പഴുപ്പിനെ ചികിത്സകഠം 

കൃമിഗ്രന്ഥിയെ വേപ്പിച്ചു ചാണകംകൊണ്ടു മുമ്പിലെ 
പിന്നെക്കീറിപ്പ്യൊടിയുമിട്ടിട്ട കെട്ടിട്ടൊഴുക്കുക 
ഒക്കെയും പൂവവത് കുയ്യാത് എന്നാലതു ശമിച്ചുപോം 
പയാലസം ശമിക്കാഞ്ഞാല് ശംഖ്യലട്ടിട്ട കാച്ചുക. 

൧൬. രസാഞ്ജനാദി. 

രസാഞ്ജനഞ്ച തത്ഥഞ്ച യഷ്ഠിമധുകമേവ ച 
 അഞ്ജനേന സമം പിഷ്ഠം ജയസ്രാവനിബര്ഫഹണം. 

രസാഞ്ജേനം, തൂത്തു”, ഏരടിമധുരം അഞ്ജനക്കല്ല്”, ഇവ സമം അരച്ചു 
യത്തിയാക്കി അരച്ചെഴുതിയാല് ജല:സ്രരഠവം ശമിക്കും. 

ഇതി സന്ധിരോശചികിത്സ. 

ശുക്തികാപ്യധിമാംസഞ്ച ശ്ക്ലാമ്മഞ്ച വലാസകം 
ഗ്രന്ഥിപിഷ്ടകവും പിന്നെ സിരോല്ലാതം തതഃദപരം 
സിരാഫഷം സിരാജാലം ശോണിതാമ്മാധിമാംസകം 
പ്രസ്തായ്യാമ്മഞ്ചാഞ്ജനഞ്ച സ്റ്റാവാമ്മഞ്ച തഥാ പുനഃ 
അധിമാംസാമ്മവുംപിന്നെ സിരാമ്മമിവയിങ്ങനെ 
പതിനഞ്ഞു വെളുപ്പിന്മേലിവററിന്െറ ചികിത്സകറം 
പിത്താഭിഷ്യന്ദവതചെയ്തു ശൃുക്തിക്കുള്ള ചികിത്സകഠം 
വലാസപിഷ്ടകങ്ങംക്കു കഫാഭഷ്യന്ദവത' ക്രിയാ 
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മുദുവായട്ടയിട്ടിട്ട ചോരനീക്കുകയും ഗുണം 
പിന്നെച്ചൊറിച്ചിലോ നീരോ ഉണ്ടാകിലതിലഞ്ജനം 
/ജാതിമുളകസിന്ധൃത്ഥാമാദിയായുളളതത്ജുതം 
സിരോല്പാതസിരാഹര്ഷസിരാജാലാഞ്ജനങ്ങളും 
രക്തസൃന്ദത്തിലെപ്പ്യോലെ ചികിത്സിച്ചാല് ശമിച്ചുപോം.. 

സിരോല്ലാതേ വിശേഷിച്ചും തേനുഠനെയ്യ്യമൊഴ്ുക്കുക 
സിരാഹര്ഷത്തിനെഴുതൂു തേന് രസാഞ്ജനമെന്നിവ 
അഞ്ജനത്തിന്നൊഴുക്രകു തേന് തൈരുനിര് പഞ്ചസാരയും 

അമ്മത്തുങ്കല് പൃകുഞ്ഞയിട്ടും ചുവന്നുംതൈരുപോലെയും 
കാണപ്പെടുന്നതിന്നൊക്കെ ശ്ുക്ലത്തിനെറ ചികിത്സകറം. 

ചെയ്യകൊഠംക വിശേഷിച്ചു കരപ്പരാദിക്ഴമ്പുമാം 

അരര്മ്മം മുറിപ്പാനവനെ മലത്തീട്ടുകിടത്തിയാല് 

തുണിവെണ്ണ്ണിറില്മുക്കീട്ടതൊല്പ്പിവേ പ്പിച്ചു സൈന്ധവം: 
എഴുതിക്കണ്ണുടപ്പിച്ചു നാരങ്ങാനിരപിഴിഞ്ഞുട൯ 

തിരുമ്മിക്കണ്ണുളക്കിട്ടായമ്മം മെറ്റെ മുറിക്കണം 

തലനന്നായുറപ്പിച്ചു പിടിച്ചുംകൊണ്ടു കണ്ണിലേ 

പോളനന്നായ്ക്കിടുത്തീട്ടു ഇമമേലും പിടിച്ചുടന് 

കടക്കണ്ണ്ിനെനോക്കിച്ചു മുക്കററത്തുങ്കലേവരെ 

കുണ്ടല്കൊണ്ടമ്ങെടുത്തിട്ടു കനീനികയിലോളവും 
ഒകാണ്ടുചെന്നിട്ടനറാലൊന്നങ്ങിട്ടേച്ചിട്ട മുറിക്കണം 

കനിനികയ്യം നീരോടും ഞരമ്പുകളിലൊന്നിലും 

തട്ടാതെകണ്ടിരിക്കേറെം, തട്ടുരു നിരൊഴ്റ്കും തദാ 

പിന്നെ മൃക്കിനെനോക്കിച്ചു, തേനിന്തൂപ്പം നിറച്ചടന്. 

ചെവമല്യടുളളനെയ്യ്കൊണ്ടു നനച്ചിട്ടെ്ന്നുതേയ്ക്യണം 

പിന്നെത്തേ൯നെയ്യുമായ്ക്കുച്ചുംകെട്ടി മൂന്നാമതാം ദിനേ 

അഴിച്ചുകഴുക്ര നല്ല മധുകക്വാഥഥവാരിണാ 

പുങ്ിങ്കരുചതച്ചിട്ട വെന്തപാല്കൊണ്ണടൊഴുക്കുക 
മഞ്ഞഠംരണ്ടോടുപാച്ചോററിയിവനല്പപടോലവും 
മധുകഞ്ച മുരിക്കെന്നുകൂളിവററിന്െറ കഷായ ക 

തേനുംവീ,്രിയൊഴുക്കീട്ട നടേത്തെപ്പോലെ കെട്ടിയാല്. 

അഞ്ചാംദിനമഴിച്ചിട്ട പിന്നെ വ്ൂരണമുണങ്ങുവാ൯ 

ഉള്ളനെയ്യുമൊഴുക്കീട്ട പിന്നെ നല്പപുറമ്പട 

ഉണ്ടാക്കിവച്ചുകൊണ്ടിട്ടു മെല്ലെമെല്ലെയുണക്കുക 

ഇക്ഷുമൂലാദിയുംകൊള്ളാം മുക്കേത്യാദിയുമുത്തമം 
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പുറമ്പടയ്യഛ കണ്ണ്ണിന്നു ഇതുരണ്ടും പ്രധാനമാം 

മുരിച്ചെടത്തൊട്ടനാതിരേകമുണ്ടാകിലന്നുടന് 

ഒഴുക്ര്ട ബ്ലംഹണം നന്നായെഴുതു ക൪ശനങ്ങളെ 

സിരാജാലമുരുമ്മട്ടു പിന്നെക്കര്പ്രസൈന്ധവം 

പുരാണഘ്ൃതമെന്നുള്ള കഴമ്പതിനുനല്പതു” 

പിന്നെച്ചെറിയ €ഗോദന്താദി? “കര്പ്പരാഞ്ജനാദിീയും 
“സിതാമനശ്ശിലേ ത്യാദി ഇച്ചപൊല്ലിയ കുഴമ്പൃകഥം 

അമ്മത്തിനി വിടെച്ചപൊപ്പി,ക്കൊള്ളാം മറവപലേതിനും 
പ്രധാനം ക്ട്്ിലേയ്മചള്ള മരുന്നില് പീതൃരോഫിണി 

അതുകൊണ്ടിതു ചൊല്ലാത്തേടത്തും ക്രൂട്ടിയരയ്ക്ഛ,ണം. 

൨൦. ജാതിമുകളാഭിവത്തി. 

ജാതീിമുകളസിന്ധൃത്ഥദേവദാരുമഫാഷധൈഃ 
പിഷ്ഷ്തൈഃ പ്രസന്നയാവത്തി ശോഫകണ്ഡുഘ്മഞ്ജനം. 

പിച്ചകമൊട്ട്” ഇന്തുപ്പ്” ദേവതാരം ചുക്ക് ഇവ തെലമദൃത്തിലരച്ചു ഗുളിക 
യാക്കി ഏഴുതുക. കണ്ണവീങ്ങുന്നതും ചെറിയുന്ന്യും ശമിക്കും. 

൨൧ സ്ഫടികാദിശുളിക. 

സ്ഫടികം കുട്ംമം ശംഖം മധൂകം മധുകാഞ്ജനം 
ഇവറെറക്കൊണ്ടു ഗുളിക വ്യാധീനാം ലേഖനം പരം. 

സ്ഫടികം കുംകുമല്ലു ശംഖ് ഇലിപ്പക്കാതല് അതിമധുരം ഇവകൊണ്ടുണ്ടം 
ക്കിയ ഗുളിക തേനില് അരച്ഛു ഫു തുക. വ്ല്പാ വ്യഠധികളേയും ലേഖനം ചെയ്തുന്ന 
താണും 

൨൨. ഗോദന്താദി [൧] (ചെരതു”) 

ഗോദന്തം കുംകുമം ശംഖം സ്ഫടികം ചന്ദനം തഥം 
മനശ്ശിലാ ച രജനി മധുകഞ്ച പ്രപേഷയേത 
അമ്മേ ച തിമിരേ ശ്രക്സ്രേ ഗോദന്താദി പ്രശസ്യതേ. 

പശുവിന്പല്ല് കുംകുമപ്പവു” ശംഖ് സ്ഫടികം ചന്ദനം മനയേോലേ മര 
മഞ്ഞ€ംതൊലി ഏടട്ടിമധുരം ഇവകൊണ്ടു ടാക്കിയ ഗുളികയെഴുതിയാല് അരമ്മവും തിമിരവും ശുക്ലവും ശമിക്കും. 

കര്പ്പൂരാഞ്ജനഡിസപാരതകണാകൃദ്്ലാഃ പ്ുപിഷ്ട്വാ തതഃ 
നദ്ദ്യാവത്തരസേ വിശ്യോഷു ൮) മധുനാ പിഷ്ട്വാ പുനഭാജനേ 
സ്വക്നേ സഫാടിക ഏവവാ വിനിഫിതം തൃക്ണാമ്മകാചാപഫഥം 
തൈമിയ്യശ്ച നിരാകരോതി സഫസാനേത്രേഞ്ജിതംസവ്ദം ൨൩ 

കര്പ്പൂരം അഞ്ജനക്കല്ല്” കാരീയം രസം തിപ്പലി ചെവതിപ്പുലി ഇവ നന്ത്യാക 
ഖട്ടനീരിലര ലു നിഴലിലുണക്കി തേനിചരച്ചു നല്ല പാത്രത്തില് (സ്ഫടികപ്പുത്രേ ത്തില്) സൂക്ഷിച്ചുവച്ച് എഴുതുക. ശ്ര അമ്മം കാചം തിമിരം ഇവ ശമിക്കും. 



൨.വെ സഹസ്രയോഗം 

൨൪. സിതാമനശ്ശിലാദി 

സിതാമനുശ്ലിലൈലാലലവണോത്തമനാഗരം 
അദ്ധകര്൪ധഷാന്മിതം താര്ക്ഷ്യഠ പലാദിഞ്ച മധൂദ്ൃതം 
അഞ്ജനം ശ്രേഷ്ടതിമിരപില്ലശ്ക്ലാമ്മശോഷജിത്. 

പഞ്ചസാര മനയോല ഏലത്തരി അരിതാരം ഇന്തുപ്പ്” ചുക്കു” ഇവ ഒന്നരക്കഴ 
ഞുവീതം., മാക്കീരക്ക ല്ല” ൬ കഴഞ്ചു” ഇവയെല്ലാം തേന്ിലരച്ചു കുഴമ്പാക്കി കണ്ണില്: 
കഴുതുകം ദ്രഷ്യതിമിരം, പില്പം, ശുക്ലം, അമ്മം, ശോഷം ഇവ ശമിക്കും. 

ഇതി സിരാചികിത്സ. 

ക്ഷതം ത്തുക്സം ശംഖതശ്തുക്ം ശുദ്ധശുക്ന്തഥാജഗാ 

സിരാഗശ്തക്ശൂമിതഞ്ചിന്നും കവപ്പ!്ന്മേല് സമുത്ഭവം 

ഇവററിന്നു പ്രയാഗിപ്പാ൯ കര്പ്പരാദികഴമ്പൂമാം 
ഗുളികാപി ച ഗോദന്താദിയും നന്നിതിവററിനു”. 

9 തുത്ഥത്തെ ശുദ്ധിചെയ്യിട്ട കര്൪പ്പരം പിതരോഹിണി 
സമംക്രട്ടിപ്പൊടിച്ചുണ്ടാം പൊടിയമ്മാന്ധൃശ്രക്ജിത് 

26 അത്താഴമുണ്ടാല് സേവിപ്പു വരാചുള്ല്റ്റും വരാഘ്ൃതം 
പിന്നെത്തിക്തകവുഠനന്നു ത്തക്ലാമ്മതിമിരാപഹം 

നെററിമേല് ചോരനിക്കേണം വിരേചിപ്പ്ിക്കയുംഗുണം 
നസ്യംതന്നെ ശിരസ്സിന്നും നേത്രത്തിന്നും വിരേചനം 

217 വ്രണത്ുക്ശരേവിശേഷിച്ചു തരിവൃത്ക്വംഥേ പചിച്ചനെയ് 
മൂന്നുവട്ടം കുടിക്കേണമെന്നാലാശു ശമിച്ചുപോം. 

28 പിന്നെച്ചുവപ്പം ചൊറിക പാരം കരുകരുക്കയും 
എല്ലാമുണ്ടായ്ക്കുരുന്നാകില് നന്നു തീക്ഷ്” ണാഞ്ജനാഞ്ജനം 

തആമ്രകാകോള്ിമുദ്ധികാദാവീമധുകസാധിതം 
ആട്ടിന്പാല് സിതയുംക്രട്ട്ട്ടൊഴുക്ര ത്രക്ണനാശനം. 

വത്തയോജാതിയെന്നുള്ള ഗുളികാ €ടന്തവത്തിീയും 

വത്തിഃസ്ലുമാലപത്രാദി” ശക്ണങ്ങഠംക്കിവയത്ജുതം 

വ്രണാദിക്കൊക്കെയും നന്നു” രേത്നാദിശഗുളികാാദ്ൂശി 

:ബ്ലഹതീമൂലയശ്ട പ്രാ? :മഹാനിലാഖ്യറവത്തിയും 

സവശ്തുക്ലം പ്രശമയേത € ശംഖകോലാസ്ഥി?യാദിയാം 

ഡൃണ്ണുവുംനുന്നു ശുക്ശത്തൊയുരച്ചുകളയും ദ്രുതം 

മുസ്താദിവത്തി?യുംനന്നു നല്പനീ൪മരുതി൯രസേ 

അരച്ചെഴുതുകില് ശ്രക്ശം ഒക്കെയും പോമയത്നമായ് 

വ്രണതശ്രക്ലത്തിനു നടേ ചൊല്ലിട്ടുള്ള ചികിത്സകറം 

സിരാശുക്ടത്തിനുംചെയ്യു “പുണ്ഡരയഷ്യച്യാഫ്വ?വത്തിയും 
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അജഗയ്യുശമിക്കാഞ്ഞാല്അമ്മത്തിന്െറ ചചികീത്സകഠം 
ചെയ്യേണന്നോവുകത്തോടു വിക്കമോ വരികില് പുനഃ 
നന്നായിട്ടെണ്ണനെയു സേഖചോരനിീക്കുകയെന്നൊരോ 
ചികിത്സചെയകൊള്ളേണമതനന്നായ് ശമിപ്പ്യൊളം 

അവിടെപ്പയൊങ്ങിയിട്ടുള്ള പൊക്കുത്തെക്കളവാ൯ പുനഃ 

ഉണക്കുചാണകം നല്പ ചിരട്ട മുള ചേക്കരു 
കരിമ്പനത്തണ്ടുമിവ ലൂട്ടുവെണ്ണ്ണി൪ കലക്ക]യാല് 
തെളിഞ്ഞനീരരിച്ചിട്ട ധാരയിട്ടാലൊഴിഞ്ഞുപോം 
എന്നാലജഗ നന്നായി ശമിച്ചില്ലെന്നിരിക്കിലേോം 
സൂചികൊണ്ടു വിലങ്ങത്തില് കുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുമെല്പവേ 
൧ൃണ്ടാണിയുംപെരുവിരല്കൊണ്ടുഞെക്കീട്ടൊഴിക്കണം 
അതിനെറയുള്ളിലേവെക്ൂളം പിന്നെഭട്ര്രാക്ഷാദി കണ്ണ്ണില* 
നിറച്ചുമുമ്പിലേപ്പ്യോലെ കെട്ടിട്ടേഴാമതാംദിനം 
അഴിച്ചു കണ്സമംവന്നാല് നാസ്യസ്റ്റേഹാഞ്ജനാദികം 
€ത്രിഫലാദിഘ,തം?കൊണ്ടു" ശുക്ണരോഗസ്യ നസ്യമാം 
സേവിപ്പാനുത്തമംതേപ്പാന് ശമഞ്ജിഷ്ഠാ മ്പി തൈലവും 
കൊള്ളാ:മസനവില്വാദി*ത്രിഫലാദ്യ ഞ്ച തൈലവും 
;ഭൂംഗാമലകമാദ്യഞ്ചാ നന്നു കണ്ണ്ൂ(നിതൊക്കെയും 

“ഘനനാദശിഫായഷ്ണായെന്നനെയ്യുകൊണ്ണടൊഴുക്കുക 
അഭിഷ്യന്ദാധിമന്ഥാക്ഷിപാകേ പി ച പഴുപ്പിനും 
തടാകശ്ക്തിസാരാല്യം നെയ്യും ശ്രുക്ലത്തിനത്ജുതം 
ഒഴുക്കാമെഴുതാം കണ്ണണിലുപദേശം ഫി ശൃച്ണകേ 
കരിമ്വനത്തണ്ടുവാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞുണ്ടായ്ക്കരും രസേ 
തേനുംക്രട്ടിട്ടൊഴിക്കി.1ല് ശൃുക്ടമെല്പാമൊഴിഞ്ഞുപോം., 
കാക്ക വിന്െറമൂലത്തെപ്പിഴിഞ്ഞുണ്ടാ്ത്രരുംരസം 
ഒഴുക്രുലൊഴഴിയും ശ്രുക്ണം കക്കയു.തേനുമായുമാം 
ചേന്ദനംസൈന്ധവംപതേഡ്യാതൃദ്ദിയായുള്ള ചൂള്ുവും 
ഉരച്ചുനിക്കുമമ്മത്തെ തൃക്സത്തേയും തെരുന്നെനെ 
തടാകശ്തുക്തിമാംസത്തെ മുലപ്പാലിലൊഴുക്കിലും 
എഴുതു നെയ്യിലെന്നാലം വ്രണത്തക്ാജഗാപഹം 
:തടാകതശുക്തിമാംസസ്യ രസോ എന്നുള്ളനെയ് മുഹുഃ 
ഒഴുക്കാമെഴുതാമെന്നാല് വ്യണത്തക്ണലാജഗാപഫം 
വൈഡ്ൃയയസ്ഫടികാദ്യന്തര വ്ൃണതശ്തക്ലഫരം പരം. 
തോമ്രാദികം"കൊണ്ടുത്തനം ക്ഷതത്ഷ്ണാമ്മനാശിനീ 
ഉ്ണ്ണുങ്ങംക്കൊക്കെയുംനന്നു :നാളികേരരസക്രിയാ 



൭൨൮൧ സഫസ്രയോഗം 

82. കര്പ്പുരസ്ഫടികാദിരസക്രിയ 
കര്പ്പൂരം സ്ഫടികം വരാടമരിചം ദാവീ കണാ സൈന്ധവം 
തുത്ഥം പീതകരോഫഹിണീ ജലനിധേഃ ഫേനന്തഥാ ഗൈരികം 
താര്ക്ഷ്യം ശംഖമഥാഞ്ജനഞ്ച മധുകം സഞ്ചൂഭ്ക്റ്റ്യ സമൃയകകൃതാ 
ക്ഷനദ്രേണൈവ രസ്ക്രിയേയമഖിലാഞ്ചാക്ഷ്യാമയം നാശയേത് 

കര്പ്പൂരം, സ്ഫടികം, കവടി, പഴമുളക", മരമഞ്ഞ€ംതൊലി, ചെറുതിപ്പലി, 
ഇന്തുപ്പ്”, ഉത്ത്, പീഠരേോഹിണി, കടത നുര, കാവിമണ്ണ്, മാക്കീരക്കല്ല്, ശംഖ”. 
അഞ്ജേനക്കല്ലു , ഏരട്ടികധുരം ഇവ പൊടിച്ചതു സമംം നല്ലപോലെ ശീലവടി 
കൊണ്ടു് (ഏഴുശിലയില് കെടി തളികപ്പറത്തു തട്ടി ശീലപ്പൊടി ഇട്ട്) ചെറതേ൯ 
വീടി ൨൫ നാഴികനേരമരച്ചു” കര്പ്പരംകരട്ടി അഞ്ചുനാഴികനേരുമരച്ചു കണ്ണ്ണില് 
൭൮൮൭ തുക. എല്ലാ നേത്രരോഗഥങ്ങളു.ം ശമിക്കും, 

838. ഗോദന്താദി (൨) 

ഗോദന്തം കുക്കടാണ്ഡം കരിവരദശനം ക്രമ്മപ്പഷ്ടം വരാടം 
സാരംഗോത് ഭൂതശ്ൃംഗം ജലധിമലമലം താമ്രമുണ്ണും സതുത്ഥം 
കര്പ്പൂരം ഗദ്ദദാസ്ഥിസ്ഫടികമപി മധൂ്ഛിഷ്ടമക്ഷ:ണോ.- 

(ന്നിഷിഞ്ചേത് 
ശൃുക്ശേ കാല്പ്രാടകാലക്ഷതരുജിഭിഷജാമുഷ്ടിരേഷഃ പ്രഭടിഷ്ഠു 8 

ചി 

പശുവി൯ചല്ല, കേഴിമുട്ടത്തോട്ട്, ആനപ്പല്ലു്, ആമയോട്ട്. കവടി, കല 
ക്കൊനു”, കടതനര, അരിതാരം, ചെനുപൊടി, തത്തു, കര് ്ുരം, കഴുതയെല്ലു, 
സ്ഫടികം, മെഴുക്, പീതരേഹഹിണി ഇവ കഷായ വച്ചു ഒഴുക്കുകയും അരച്ചു ഗുളി 
കയാക്കി, ഫിഴലുണക്കി തേനിലരല്പ എഴുതുകയുമാം, 

33. തൃത്ഥാഞ്ജനം. 

ഗോമുത്രേ ഛഗല (ണു) രസേമ്ുകാഞ്ചികേ ച 

സ്ര്രീസ്ത്യേ ഫഹവിഷി വിഷേ ച മാക്ഷികേ ച 

യതാ തൃത്ഥം ജ്വലിതമനേകശോ നിഷിക്തം 

തല് കയ്യാത” ഗരുഡ സമം നരസ്യ ചക്ഷുഃ 

തൃത്ഥാഞ്ജേനം, ഗോമമുത്രം, തആടിന്മൂത്രം. പുളിച്ച വെപ്പുകാടി (പുട്ടിയിലനീര് 

കാടി ഇവ ഏന്നം പക്ഷാന്തരം) മുലപ്പാല്, നെയ്യ്, വെള്ള, തേന്, തുത്ഥം ഇ 

തില് ഒരോണന്നില് ഏഴേഴുവടം ചടിട്ട ശുഭ്ധിവരുത്തി എടുത്തു പൊടിച്ചു കണ്ണിലെ 

ഴുതുക. ഏല്ലാ വ്യാധികളും ശമിക്കുംം ഗരുഡനെറ കണ്ണുപോലെ കാണും; 

85. ജാതിമുകളാടി ( ചന്ദനാദി) ഗുളിക 

വത്തയോ ജാതിമുകളലാക്ഷാചന്ദനശഗൈരികൈഃ 

പ്രസാഭയന്തി പിത്താസ്രം ഘ്നന്തി ച ക്ഷതത്തക്ഗകം. 

പിച്ചുകമൊട്ട്ം കോലരക്ക്”, ചന്ദനം, കാവിമണ്ണ്" ഇവകൊണ്ടുള്ള ഗുളിക 

രക്തപിത്തപ്രസാദംവത്ത്തും. ക്ഷതശുക്ടം ശമിപ്പിക്കും. 

306. ദ നവത്ത।. 

ദന്തൈര്ദ്ടന്തിവരാഫോഷ്ണഗവാശ്വാജഖരോത്രൈവര്$ 



ഉനദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൮൧ 

സശംഖമാക്തികാംഭോധിഫേനൈമ്മരിചവാളകൈഃ 

ക്ഷതതുക്ണമപി വ്യാപി ദന്തവത്തിന്നിവത്തയേത്. 

ആനപ്പല്ല്, പന്നിത്തേററ, ഒട്ടകത്തിന്പല്ലു”, പത്രുവിന്പല്ല്, കുതിരപ്പല്ല് 

ആട്ടിന്ലല്ലു”, കഴചതപ്പല്ല , ശംഖ്, മുത്തുമണി, കടതന്ര, മുളക്, ഇരുവേലി ഇവ 

പച്ചവെള്ളത്തിലരച്ചുന്ടാക്കിയ ഗുഭിക ക്ഷതശുക്കത്തെ ശമ്പ്പിക്കും, 

317. തമാചപത്രാദി, 

തമാലപത്രം ഗോദന്തം ശംഖം ഹഫേനോസ്ഥി ഗാര്ദ്ദഭം 

_താമ്രഞ്മ വത്തിര്മ്മുത്രേണ സവതശ്തുക്ലവിനാശിനി. 

പച്ചില, പശുവിന്പല്ല്, ശംഖ്, കടല്നുര, കഴുതജെല്ലു, ചെമ്മുപൊടി: 

ഇവ സമം ഗോമുതൂത്തിലരച്ലുണ്ടാക്കിയ ഗുളിക ഏല്ലാ ശുച്ഛത്തെയും ശമിപ്പിക്കും. 

98. രത്നാദിഗുളിക (ചെവതു൦) 
രത്നാനി ദന്താഃ ശൃംഗാണി ധാതവഃ തയൂഷണന്തുടി 

കരഞ്ജബീജം ലശ്രനം വ്രണസാദി ച ഭേഷജം 

നവരത്നങ്ങംടമാണിക്കം, മുത്ത, വൈഡൃയ്യും, ഗോമേദകം, ൫വെരം, പത്മ 
രാഗം, മരതകം, പവിഴം, നീലം, 36-ഠം യോഗത്തില് പഠഞ്ഞ പല്ലകഥം എല്ലാം. 

ത്കംഗങ്അഠം-കലല്ലെംമന്പു”, ആനക്കൊമ്പു”, പന്നിത്തേററ, പതുധിന്കൊയു', 
തട്ടിന്കൊമ്പു”. ഇരുമ്പു“, ചെമ്മു, ഉരുക്ക്, വെളളി, ചക്ക്, മുളക്, തിപ്പലി, 
ഏലത്തരി, പുക്കി൯ കുരു, വെകൂളുമളി ഇവ പിന്.രീചരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗുളിക 
വ്ൃണതശുക്ലാദികഠംക്കു നന്നും 

89. മഹാനിലഗുളിക. 

ബ്ലഹതീമൂലയദ്ട ഠഹ്വതാമ്മസൈന്ധവനാഗരൈഃ 
ധാത്രീഫലാംബുനാ പിസ്റ്റൈ രല്ലേപിതം താമ്രഭാജനം 
യവാജ്യാമലകീിപത്തരൈഃ ബഹുശോ ധൂപയേത്തതഃ 
തതഃ കവിത ഗുളികാസ്താലജക്ഷനദ്രപേഷിതഃ 
മഫാനീലാ ഇതി ഖ്യാതാഃ ശുദ്ധാശ്ൂക്ലഫരാദ പരം 

ചെവവഴു തിനവേരു്, ഏരടിമധുരം, ചെയ്യുപൊടി, ഇന്തുപ്പ്, കുക്ക് ഇവ 
സമം നെല്ലിക്കാക്കഷായത്തിലരച്ചു ചെന്മുപത്ൂത്തില് തേച്ച് യവവും ന്പെല്ലിയി 
ലയുംക്രപട നെയ്യും പുരട്ടി തീയിലിട്ടു ഈ വൃക മരുന്നിന്മേലേല്ലിക്ക. പിന്നെ 
ഫൃഴുത്തു” ഗുളികയുതുട്ടി നിഴലുണക്കി വെള്ളത്തിലോ തേനിലോ അരച്ചു കണ്ണ്ണില് 
എഴുതുക. ശുദ്ധശുക്ടം ശമിക്കും. 

404142. ശംഖകോലാസ്ഥ യാദിയോഗങ്ങറം. 

ശാഖകോലാസ്ഥികതക്ദ്രാക്ഷാമധുകമാക്ഷികൈഃ 
മുരടന്താദ്ത്റ്റവമലൈഃ ശിരിഷകസുമാന്വിതൈഃ 
ധാത്രീഫണിഞ്ജകരസ്ൈഃ ക്ഷാരോലാംഗലികിഭവഃ 
ഉഷിതഃ ശോഷിതശ്ചൃക്ട്്റം ശക്ലഘ൪ര്ഷണമഞ്ജനം 

ശംഖ്, ലന്തക്കുരു, തേറഠാമ്പരല്, മുന്തിരി്ങാപ്പുഴം, ഏരടിമധുരം, ” മാക്കീര 
കല്ല്” ഇവ വെള്ളത്തിലരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗുളികയും-- കടല് നാക്കു”, കട അനുര, നെഡ്മേ 
നിവംകഷ്ുവു” ഇവ വെള്ളത്തിലരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗുളികയും, ശുക്ശത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 



൨൮൨ സഹസ്രയോഗം 

നെല്ലി ക്കാത്തോട്ട്, കഞ്ചുകം ഇവ കഷായംവച്ചു" മേത്തോന്നികൊണ്ടു ക്ഷാരമു, ണ്ടാക്കി കഷായത്തില് കലക്കി, മൂന്നുദിവ സംകിടന്നു വററിച്ചു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച 
പൊടി എഴുതിയാല് ശുക്രം നേത്തുപോകും, 

മേത്തോന്നിക്ഷാരമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകാരം - മേത്തോനിക്കിഴങ്ങു” കലത്തിലിട്ടു് 
അഴുപ്പത്തുവച്ചു തിയിട്ടു വെത്തു വെണ്ണ്ഠീഠഠയാല് ഏടുത്തുകെഠ€ംക. 

46. ശോദശനാദിവത്തി. 
ഗോഖദരാശ്വോഷ്ണുദശനാദ ശംഖ ഫേനസമുദ്രജഃ 
വത്തിരഇജൂന ജ്ജൂനതോയേന പിഫ്ട്പാ തുക്ടകനാശിനീ. 

പശ്ുവിന്പല്ല്, കഴുതപ്പല്പ്, കുതിരപ്പല്, ഒ പ്ല , ഒട്ടകപ്പല്ല . ശംഖ , കടല്നുത 
ഇവ നീര്മരുതിന് നീരിലരച്ചു നം ഗുഭിക കത്ത ം 

44. പ്രസ്ധേയദ്ഠ ്യാദിവത്തി. 
പുണ്്യഷ്യ യാഫ്വകാകോളി സിംഹി ലോഫനിശാഞ്ജനം 
കല്ലക്ടിതം ഛാഗടുശ്ധേന സഘ്യ,തൈദ്ധൃപിതം യവൈഃ 
ധാത്രീപത്രൈശ്ച പയ്യായാത വത്തിരത്രാഞ്ജനം പരം 

കരുമ്പിന് വേരു”, ഏരട്ടിമധുരം, കാദകാളി, ചെവവഴുതിനവേരു”, ഉരുക്കപൊടിം 
മഞ്ഞ0ം, അഞ്ജനക്കല്ല് ഇവ സമം ആട്ടിന് പാലിലരച്ഛു യവം നെയ്യുപരട്ടി 
തീയിലിട്ടു പുക മരുന്നിലേല്ലിച്ചു നെല്പിയിലയും അതിന്വണ്ണുംതന്നെ.യിട്ടു പുക 
യേല്ലിച്ച രണ്ടും പകന്ന പകന്ന പുകജേല്ലിച്ചു ഗുളികയുണ്ടാക്കി കണ്ണിലെഴുതുക. 
തൂകും ശമിക്കും. കഃ 

49. ഘനനാദശിഫാദി ഘൃതം 

ഘനനാദശിഫായഷ്ടീ മുണാളോല്പലചന്ദനൈഃ 
സാഭിഷ്യന്ദാധിമന്ഥം തമക്ഷിപാകം നിഫന്തി തത് 

പ്പാശിന്തെംലി, താമരക്കിഴങ്ങു", ഏരട്ടിമധുരം, താമരവളയം, ചെഅ്ങഴിനീ! 

ക്രിഴങ്ങളു്, ചന്ദനം ഇവകൊണ്ടുമള നെയ്യ" അക്ഷിചംകാടികം ശമിപ്പിക്കും. 

46. തടാകശ്ത കതിസാരാദി ഘൃതം 

തടാകത്തുക്തിസാരഞ്ച ശ്ഗ്രപത്രരസസ്ത്ഥാ 

നന്ധ്യാവത്തപ്രസുനസ്വ സ്വരസസ്താലജോരസഃ 

ക്ഷീരം ക്ഷീരോത്ഥിതം സര്പ്പിഃ പ്രത്യേകം കഡുബോന്മിതൈ? 
ദാവിചന്ദനയഷ്ടച്യാഹ്വൈ$ ക൪ഷാംശൈവ്വിപചേത് ഘൃതം 

സിദ്ാന്തത" വ്രണതശ്തക്ണാമ്മസ്യന്ദാദിഷ്വക്ഷിതപ്പുണം. 

കക്കംനീരു“, മുരിങ്ങയിലഗനിരു്, നന്ത്യാര്വടപ്പവിന്നീരു', കരിയ്പന അണ്ടി൯ 

നീരു, പാലു”, പാല് കടഞ്ഞെടുത്ത നെയ്യ് ഇവ നാഴിവീതം., മരമഞ്ഞഠം 

തൊലി, ചന്ദനം, ഏരടിമധുരം ഇവ ൩. കഴ്യയുവിതം കല്ക്കംചേത്തു കാച്ചി മെഴു 

കപാകത്തിലരിച്ച വ്രണശുക്ഗാദികഠംക്ക് ഒഴുക്കവാനും നിത്തുവാനും നന്ന്, 

47. മധുനാ താലവ്ൃന്തസ്വയ സ്വര ശുക്ശൂന്ത്ത് പരം 

കരിന്പനത്തണ്ടു” വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞു തേ൯ന്ക്രട। ഒഴുക്കുക ശുക്സം ശമിക്കംം 

48, ചന്ദനം സൈന്ധവം പത്ഥ്യാപലാശതരുശോണിതം 

ക്രമവൃദ്ധമിദം ചൃണ്ണും ശൃുക്ലാമ്മാദിവിലേഖനം. 



ഉനദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൮൩. 

ചന്ദനം ൧. ഇന്തുപ്പവ ൨. കഴുക്കാത്തേ$ു ൩. പ്പാശിന്പശ ൪ ഇങ്ങനെ 80: 

ങ്ങം ചേത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചൂണ്ണും ശുക്ട്രാമ്മാദികഠംക്കു നന്നും 

49. തടാകശ്ുക്തിജം മാംസം സ്തൃമന്യേന പരിഷേചയേത് 

സഘ്ൃതം ലേപിതം നേത്തേ വ്രണത്തൂഷ്ലാജഗാപഹഫം 

നത്തു (ഞവഞ്ഞി) മഠംസം മുലപ്പാലും നെയ്യുംക്രടി കണ്ണില് ഒഴുക്കുക. യ്യ. 

ണത്തുക്ഛം തഅരജഗഥ ഇവ ശമിക്കും. 

50. തടാകത്ുദ്ധിമ”ംസസ്ൃ രസേ ക്ഷിരഘൃതം പചേത് 
കല്ലിതൈയയഷ്ടിമധുകതണ്ഡുലയകചന്ദനൈഃ 

തല്പൂണാത് പരിഷേകാച്ച വ്രണശ്ുക്ണാജഥാപഹഫം 

നത്തയ്ക്്ാ (ഞുവഞ്ഞി) മംംസരസം ചേത്തു പാലും നെയ്യും (പാല് കടഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന നെഠയ്യന്നും പക്ഷം) കരടി ഏരട്ടിമധുരം, ചേവചീരവരു്, ചന്ദനം ഇവ ക. 

ല്ല്ലാചേത്തു കാച്ചിയരിക്ക. ഈ നെയ്യ് തര്പ്പണത്തിനും ഒഴുക്കാനും നന്ന്, വ്രണ 

ശുക്ലം അമാഗ ഇവ ശമിക്കും. ക 

51. താമ്രാദിഗുളിക. 

ദ്വിരഷ്ടരൌ താമ്ുരജസഃ മധുകസ്യ ചതുദ്ദശ 
കുവ്ൃസ്വയ ദ്വാദശാംശാഃ സ്യൂർ വചാ യാശ്ച ദശൈവ ൫ 

സൈന്ധവസ്യയാ്പഭാഗാസ്ത് പിപ്പ്ല്യശ്ച ഷഡേവ തു 
അജാക്ഷീരേണ സംപേഷ, താമ്ുപാത്രേ പ്രലേപയേത 
താമ്രാഭിഗുളികാ നാമ”നാ വിദേഹാധിപനിമ്മിതാ. 
൧൬ ഭാഗം ചെമ്പിന്പൊടി, ൧൪ ഭാഗേം ഛര്ട്ടിമധുരപ്പൊടി, ൧൨ അംശം 

വെള്ളക്കൊട്ടം, ൧0 ഭാഗം വയന്മു”, ൮ ഭാഗം ഇന്തുപ്പ്, ൬ ഭാഗം ചെവതിപ്പുലി' 
ഇവ ത്ആടിന്൯പാലില് നല്ലപോലെ അരച്ചു ചെയു പാത്ര ത്തില് തേച്ചു ഗുളികയുരുടി. 

ക്ലഴുതുകം ക്ഷയശുക്ലാദികഥം ശമിക്കും. 

59, ഇളന്നീരകഴമ്പപ. 

ഭാവി വരാ മധുകമംഭസി നാളികേരേ 
പക്ത്വായ/"ഷ്ഭാഗപ ിശിഷ്കരസം പുനസ്തൃത് 
സാന്ദ്രം വിപാച്യ ശശിസൈന്ധവമാക്ഷികാഡ്്യം 
യുജ്യാത” വ്രണാര്മ്മതിമിരാദിഷു പിത്തജേഷു. 

മരമഞ്ഞ0ംതൊലി ൨. പലം. ത്രിഫദ്പത്തോട ൨ പലം. എനട്ടിമധുരം ൩ പ 
ലം. ഒമ്പതിടങ്ങഴി ഇള ന്നീര്വെള്ളത്തില് ചതച്ചിട്ട എടിലൊന്നാക്കി : ശേഷിപ്പി 
ചൂ പിഴിഞ്ഞരിച്ചു കുവക്കി മെഴു കുപകത്തിനുല്ംമുന്മു" വാങ്ങി കുഴിയമ്മിസിലാക്കി 
ആറിയാല് ൧൧0 നാഴികയരച്ചു് തേന്വീ ടി അഞ്ചുനാഴിക യരച്ചു ഇന്തുപ്പ മുക്കാല് 
കഴഞ്ച്, പിതരോഹിണി പച്ചക്കരപ്പൂരം മുമ്മു ന്നുകഴഞ്ചൂ് ഇവജെല്പാമിട്ടു ഏഴരെനാഴി: 
കയരച്ചു എഴുതുക, പിത്തജങ്ങളുംയ വ്ര ണ.ഠമ്മതിമിരഠദികഠം ശമിക്കും. 

കണ്ണൂ ന്െറ സൂക്ഷ്മമണിമേല് തിമിരംവന്നുക്രടിയാല് 
ത്വമിരത്തിന്നുട൯തന്നെ ചികിത്സിക്കേണമിങ്ങനെ: __ 

58 എരട്ടിമധുരം മുണ്ണ്ണിച്ചത്രയും ത്രിഫലപ്പൊടി 
കൂട്ടിത്തേനില് കുഴച്ചിട്ടു സേവിക്ക തിമിരാപഫം 
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ത്രിഫലപ്പ്യൊടിയും തേനും യെയ്യംക്രട്ടിക്കുഴച്ചതു? 
അത്താഴമുണ്ടാല്സേവിക്ക തിമിരാപഫരംപരം 
അത്താഴമുണ്ടു കട്ടിന്മേലിരുന്നാല് കാലുകൈമുഖം 
നന്നായിക്കഴുകിത്തോത്തി സേചി കഷ്ണ്റ്ണിനുത്തമം 
ജീവന്ത്യാദിഘൃതംാ നന്നു “പടോലാദിഘൃതംാ തഥാ 
ഇവരണ്ടുനെറയും യോഗം ക്രൂട്ടിക്കാമുകിലും ഗുണം 
;ദ്രോക്ഷാചന്ദന'മെന്നുള്ള ഘഏൃതവും ത്രിഫലാഛൂതം? 
യഷ്ഠിമധു ക3മെന്നുള്ള മഹാത്രെഫലകം ഫ്വതം? 
ഈനെയ്ക്കുളൊക്കെയും നന്നു സേവിപ്പന് തിമിരത്തിനു 
എരട്ടിമധുരം മുക്കാ സമംകൊന്ടദെ പൊടിച്ചതു” 
കുഴി ധ്യ ത്രൈഫലശ്മൃതേ സേവിക്ക തിമിരാപഹം. 
പ്പൊടിച്ചിരട്ടിമധുരം മഹുത്രൈഫലകേ ഘൃതേ 
അത്താഴിമുണ്ട സേവിക്കില് തിമിരം നാശരയേത* ദ്രതം. 
നെയ്യില് ത്രിഫലന്േവിച്ചിട്ടുടനാമലകൈഃ തൃതം 
ക്വാഥം സ്വിക്കിലവനു ദൃഷ്ടി ഗരുഡതുല യമാ. 
എരട്ടിമധുരം വെള്ളി പൊന്നുരുക്ക” പഴേ ഏതം 
സിതയെന്നിവയോരോന്നു കൂട്ടീട്ടാത്രിലപ്പൊടി 
സേവിക്ക തിമിരത്തിന്നു നന്നെന്നു നിമി ലൊല്പിനാ൯ 
പിന്നെയിപ്പൊടിക്രട്ടിക്കൊണ്ടടയപ്പുങ്ങറം പായസം 
പാല്പായസവുമെന്നോരോന്നുണ്ടാക്കീട്ട ഭൂജിക്കയും 
വരാ ക്വാഥത്തില്വച്ചിട്ട വാക്കും ചോവളജിക്കയും 
തിമിരത്തിന്നു നന്നെന്നു ദിവ )ന്മാ൪പറയുന്നിതു. 

517. ദ്രാക്ഷാചന്ദനാദിഘ്ൃതം. 

ദ്രാക്ഷാചന്ദനമഞ്ജിഷ്ടാകാകോളിദ്വയജിവകൈഃ 
സ്വതാശതാവരിമേദാപുണ്ഡഹ്വാമധുകോല്പലൈഃ 
പചേജ്ജിക്ല്റൂഘൃതപ്പസ്ഥം സമക്ഷിരം പിചൂന്മിതൈഃ 
ഫ്മി തത് കാചതിമിരരക്തരാജീശിരോരുജുഃ 

മന്തിരിക്ങാപ്പഴം, ചന്ദനം, മഞ്ചാടി, കാകേടള്, ക്ഷിരകാകോള്, ജീവകം, പ 

- ഞസാര, ശതാവരിക്കിഴങ്ങു , മേദ, കരിന്മയ', ഏരട്ടിമധുരം, ചെങ്ങഴിനീര്ക്കിഴങ്ങു”, 
ഇവ ൩ കഴത്മുവീതം. പഴയ നെയ്യു ഇടങ്ങഴി ൧, പാല് ഇടങ്ങഴി ൧. ഈനെ 

ഴ ചറചത്തിനം തിമിരത്തിനും ശിരോരോഗത്തിനം നന്ന്ം തലവേദന കണ്ണ്റില് 
രക്തരഠണി തെളിയുക ഇവയ്യും നന്നു്. 

58. ത്രിഫലാദിഛൃതം, 

ത്രിഫലാഷ്ടു'പലം ക്വാഥ്യം പാദശേഷം ജലാഡ്ഥകേ 

തേന തുല്യപയസ്യോേന ത്രിഫലാപലകല്ലവാന് 
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അഭ്ധപ്രസ്ഥോഘ,താത്സിദഥഃ സിതയാ മാക്ഷികേണ വാ 

യുക്തം പിബ്ചത്തത്തിമിരി തഭ്യക്തം വാ വരാരസം 

ത്രിഫലത്തേ?ടു പല വ്വം നാലിടങ്ങഴിവെട്ളത്തില് കഷംയംവച്ചു ഇടങ്ങഴി 

യാക്കി പിഴിഞ്ഞനിച്ചു ഇട അഴിപ്പാാല്യം ഇരുന്നഴിനെയ്യും ത്രിഫല കല്ലച്മുചേത്തു 

കാച്ചിയരിച്ചു തേനോ പഞ്ചസാരയോ രിഫലക്കഷായമേോ അനുപഠനമാക്കി ചേത്തു 

സേവിക്ക. തിമിരം ശമിക്കും. 

59. മഹാത്രൈഫലഫഘഡ്യതം. 

യദ്ഠീമധുദ്വികാകോളിവ്യാഫ്ികൃഷ്ണാമുതോല്ലലൈഃ 

പാലികൈസ്സുസ്സിതാദ്രാക്ഷൈഃ ഘൃതപ്രസ്ഥം പചേത്സമൈഃ 

അജാക്ഷീരവരാ വാശാ മാക്കവസ്വരസൈഃ പ്ലൃഥക 

മഫാമെത്രഫലമിത്യേതത” പരം ദൂദ്ലിവികാരജിത" 

ഹരടിമധുരം കാകോളിരണ്ടും ചെപവഴുതിനവേരു ചെവതിപ്പലി ചിഠറമൃതു ചെ 

ഞ്ങഴിന്ട്'൪ക്ിഴങ്ങ് പഞ്ചസരേ മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഇവ ഒരുപലംവീതം. നെയ്യു ഇട 

അഴി ൧, തആആട്ടി൯പഠാല് ത്രിഫലക്കഷായം ആടലോടകനിരു കയ്യ്യോന്നിനീര് ഇവ 

ഇട ങ്ങഴിവീതംം ഇവ ക്രടിക്കച്ചിയരിച്ച നെയ സേവിക്ക, ക്റ്റിലെ രോഗങ്ങം 

എല്ലാം ശമിക്കും. 

60 താപ പായോഫേമയക്ട ചരഫ്വേസിതാജി്ല്്റാജ്യമാക്ഷികൈഃ 

സംയോജിതം യഥാകാമം തിമിരഘ്ലി വരാപരം. 

മാക്കീരക്കല്ല ഉരുക്കഭ്യും സ്വണ്ണും ഏരടിമധുരം പഞ്ചസാര പഴയ നെയ്യ് 
തേന് ഇവ ഓാരോന്തക്രടി ത്രിഫല സേവിക്ക. (ഇവ ഒരുമിച്ചുചേത്തു സേവിക്ക ഐ. 

ന്നാണു” ശരിയായ അത്ഥം). തിമിരത്തിനു നന്ന്. 

സ് ഭാസ്തരരചുണ്ണം. 

നദ്ൃശ്ധം ബദരാംഗാരേ തൃത്ഥം ചേത്ഥന്നിഷേവിതം 
ക്രമാദജാപയസ്സപ്പിക്ഷദ്രേ തസ്താത് പലദ്വയം 
കാരഷികൈസ്താപ്യമരിചസ്രോതോജകടുകാനതൈഃ 
പടുലോധ്രശിലാപത്ഥ കേണൈലാഞ്ജനഫേനകൈഃ 
യുക്തം പലേന യഷ്ട ച ശ്വമൂഷാന്തഭ്ധ“മാതചൂദ്ട്റ്റിതം 
ഫന്ത। കാചാമ്മതിമിരരക്തരാജീസുശീലിതഃ 
കൃണ്ണ്സ്റോ വിശേഷാത്തിമിരം ഭാസ്ത്രരോ ഭാസ്മരോ യഥാ. 

തുത്ഥം, ലന്തവിറകിട്ടുുട്ട കനലില് ഇട്ട ഏഴേഴചവട്ടം ചുട്ട ആട്ടിന് പാലിലും. 
നെയ്യിലും തേനിലും ഇട്ട എടുത്തു പലം ൨. മാക്കീരക്കല്ല രസാഞ്ജേനം കട്ടകുരോം 
ഫിണി തകരം ഇത്തുദ്ധ്് പാച്ചയോററിത്തൊലി മനയോല കട്ടുക്കത്തോട്ട്” തിപ്പലി 
ഏലത്തരി അഞ്ജനക്കല്ല കടല് നുര ഇവ മൂന്നകഴഞ്ചുവീതം. എരട്ടിമധുരം പലം ൧, 
ഇവയൊക്കെ മൂശയിലിട്ടു ഉടതി ഏടുത്തു പൊടിച്ചു കണ്ണിലെഴുതുക. കാചം അമ്മം. 
രക്കണ്ണു് സിരേല്ലേംതം ഇവ ശമിക്കും. വിശേഷിച്ചു തിമിരത്തിന നന്നു, 

62 ശ്രേഷ്യാരസം ഭൂംഗരസം വിഷമാജ്യമജാപയ 
യഷ്ടീരസഞ്ച യത” സീസം സഫഘ്ൃൃത്വ_ഃ പൃഥക് പൃഥക്. 



“൨൮൬ സഫസ്രരയോഗം 

തഏ്യാതഏപ്പാവിതം തൃപ്ലുലാകാ_ 
നേത്രേ യുക്താ സാഞ്ജനാ ൧്നഞ്ജനാ വാ 
തൈമിയ്യയാമ്മസ്രാവപൈക്കില്യപൈല്പം 
കന്ഡുജാള്യം രക്തരാജിഞ്ച ഹന്തി. 

ത്രിഫലക്കഷായം കയ്യോന്നിനീര്വെള്ളം നെയ്യു" ആട്ടില് പാല് ഏരട്ടിമധുരക്ക ജയം ഇവ ദുവരാന്നിലും ഏദഴഴുവട്ടം ഇദയം മരുക്കിഒഴിച്ചെടുത്തു ആയതു എടു തത തല്ല'നീട്ടി ശലാംകയാക്കി ചൂ്ല്റ്റുഞ്ജേനം പൊടിച്ചു പിരട്ടി കണ്ണിലെഴുതുകയും പൊടിക്രടാതെ ശലകകൊണ്ടുത ന്ന മരയ്ക്കുകയുമാം. തിമിരം അമ്മം കണ്ണ്ണില് വെ 
ള്ളംവരുന്നതു െപക്കില്യം പില്ലം ചെ:ഠി പഴുപ്പ തക്തരഠജി ഇവ ശമിക്കും, 

09 രസ്േന്ദ്രദജഗാ തുല്യൌ തയോസ്ത്രുല്യമഥാഞ്ജനം 
ഈഷര്ക൪പ്പൂരസഫിതമഞ്്ജനം തിമിരാപഹം 

രസം തുത്തനാകം ഇവ സമം ഇവയോടുസമം അഞ്ജേനക്കല്ല" കുറഞ്ഞേന്നേ 
കര്പ്പൂരവുംക്രട്ടി കണ്ണ്ണില് എഴുതുക. തിമിരം ശമിക്കും. 

64 യോഗ്ഗദധ്രസ്തരുണരവിപ്പകാശതുണ്ഡ_ 
സ്തസ്യാസ്യം സമയമൃതസ്യ ഗോശകൂത്തിഃ 
നിദൂശ്ധം സമധ്ൃതമഞ്ജനഞ്ച പേഷ്യം 
യോഗോ/യം നയനബലം കരോതി ഗാദധ്രം 

കറ്ൃകനെക്കൊന്നു രണ്ടുനാഴികചെന്നാല്. പുഴുത്ത പോകും. അതിനുമുന്മു കെ 
ക്൭ ചെത്തിയെടുത്ത ചണകത്തീയില് കുട്ട ത്ത ഭസ്കൂവും അഞ്ജനക്കല്ലം കര്പ്പൂരവും 
കൂടി പൊടിച്ചു എഴുതുക. രിമിരം ശമിക്കും. 

65 കൃഷ്ണസപ്പുവദനേ സഹവിഷ്ടം ദശ്ധമഞ്ജനുമനിസ്സ_തധൂമം 
പുഴ്ണ്ണിരം നളട പ ത്രവിമിത്രം ഭന്നതാരമപി രക്ഷതി ചക്ഷുഃ 
കരിമൂര്ഖന്പാമ്പിന്െഠ വായില് നെയ്യും അഞ്ജനവുംക്രടെ നിറലൂ മണ്പെം 

തിഞ്ഞു പുകപോകാതെ ചുട്ടു ഏടുത്തു രാമച്ച ചുക്രേടിപ്പെൊടിച്ചു ചെടിയിടുകം, കാചം 
ശമിക്കും. റ 

66 കുഷ്ണുസല്ലും മൃതം നസ്യ ചതുരശ്ചാപി വൃശ്ചികാ൯ 
ക്ഷീരകുംഭേ ത്രിസഘ്ാഹം ക്ലേദയിത്വാ പ്രമന്ഥയേത' 
തത്ര യന്നവനീതം സ്വാത" പ്ൃഷ്ണ്രീയാത്തേന കുക്കുടം 
അന്ധസ്ത്രസ്യ പുരീഷേണ പ്രേക്ഷതേ ധ്രരവമഞ്ജനാത് 

കരിമൂര്ഖന് പാന്പു താന്നെ ചത്തുകിടന്നതിനെ ഒരു കടത്തിലിട്ടു നിറയെപ്പാലയം 
വീഴ്ത്തി നു തേളിനേയും അതിലിട്ടു മൂടിക്കെട്ടി ൨൧ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതു 
കിയാല് കലക്കി ആ € വണ്ണു എടുത്തു കോഴിയെ തീഠറി ആ കോഴിയുടെ കാഷ്ട്ടം എ 
ത്തു ഹുഴുതിയാല് തിമിരവും കാചവും ശമിക്കും. 

67 കൃഷ്ണസപ്പവസാ ശംഖഃ കതകാല്ഫലമഞ്ജനം 
രസക്രിയേയമചിരാദന്ധാനാം ദശനപ്രദം. 

കരി മൂര്ഭപ്പാ്പിന്െറ നെയ്വല ശംഖ് തേററാമ്പരല് അഞ്ജനക്കല്ല്” ഇവ 
“യൊക്കെ കരടി കഴച്ചു ചമച്ചു എഴുതുകം പൊടിഞ്ഞ കണ്ണും കാണാം 
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68 അപ്പത'സാരാഞ്ജനം. 

മരിചാനിദശൈകാദ്ധാം താപ്യാത*തുത്ഥാത്” പലംപിചുയഷ്ടപ്യാഃ 
ക്ഷീരാര്ദ്രദശ്ധമഞ്ജനമപ്പരിസാരാഖ്യമുത്തമം തിമിരേ. 

കുരുമുള കുമണി ൧൦. മാക്കീരക്കല് ഒന്നരക്കഴഞ്ച്, തൃത്ഥം പലം ൧, ഏൃരടി 
മധുരം കഴഞ്ച് ൩. ഇവ പാലും നെയുംക്രടി വീ, അടുപ്പത്തവച്ചു വററിച്ചു പുറത്തു 
യുകപോകാതെ കുട്ടപൊടിച്ചു കണ്ണിലെ ഴു തുക. തിമിം ശമിക്കും. 

69 അക്ഷബിജമരിചാമലകത്വക 
തുത്തയഡ്ലിമധുകൈജ്ജലപിഷ്ഷ്ടറൈഃ 
ഛായയൈവ ശുളികാ പരിതശ്തഷ്ക്യാ 
നാശയന്തി തിമിരാണ്യചിരേണ. 

താന്നിക്കാപ്പരിപ്പ് പഴയമുളക് നെല്ലിക്കാത്തോട്” തുത്ഥം ഏരട്ടിമധുരം ഇവ 
കവള്ളത്തിലരച്ചു നിഴലുണക്കി ശുഭ്ധജലത്തില് അരച്ചെഴുതുകം തിമിരം ശമിക്കം 

0. ഷഞണ്മാക്ഷികം. 

മരിചാമലകജലോത്ഭവതു ത്ചൈ- 
രഞ്ജനധാതുയുതൈഃ ക്രമവ്ൃദ്ദധൈഃ 

ഷണ്മാക്ഷിക? ഇതി യോഗസ്തിമിരാ. 
മ്മക്ശേദകാചകണ്ഡുഹഫന്താ. 

ളു പഴമുളകു്' ൧. നെലച്ലിക്കാത്തോട്ട്” ൨, കടല്ന്ര ൩. തൃത്തു” ൪. അഞ്ജേനക്ക 
ല്ല് ൭. ചെമ്പു” ൬. ഇങ്ങനെ ഭാഗങ്ങഥംം ഇവയെരക്കെയുംക്രടി വെള്ളത്തിലരച്ചു 
ഗുഭികയാക്കി എഴുതുക. തിമിരം അര്മ്മം കണ്ണ്ണി നൊ നുലവു ചൊറി ഇവ ശമിക്കും. 

7]. വിമലവത്തി, 

മധുകമരിചപിപ്പലി സ ലോധ്ര 
തരുരജനീത്രിഫലാഫിമാംബുപിഷ്ഠാ 
തിമിരപടലകാചകണ്ഡുഹന്ത്രീ 
വിമലകരി വിമലേതി വിശ്രുതാ സാ. 

ഏരട്ടിമധുരം കുരുമഭക് ചെവതിപ്പലി പാച്ചേോററിത്തെൊലി ദേവതാരം മഞ്ഞറം 
ത്രിഫലത്തോട് ഇവ സമം പനിനീരിലരച്ചു ഗുളികയാക്കി പനിനീരിലെഴുതുക. 
തിമിരം കചേം പടലം ചൊറി ഇവ ശമിക്കും, വിമലഗുളികയെന്നുപേര്. 

ലി 

ലു 72. ചുണ്സ്ണാഞ്ജനം. 

രത്നാനിരൂപം സ്ഫടികം സുവണ്ണ്ണം 
സ്രോതോഞ്ജനം താമുമയസ്സശംഖം 
കുചന്ദനം  ലോഫിതശൈരികഞ്ച 
ചൂണ്ണ്ണാഞ്ജനം സവദ്ദഗാമയഘ്ലം. 

രത്നങ്ങാംന൯.ം (൩൮. യോഗത്തില് വിവര്ച്ചതു” വെള്ളി സ"ഫടികം സ്വം രസാഞ്ജനം ചെനുപൊടി ഉരുക്കുപൊടി രക്തചന്ദനം കോലരക്കു കാവിമണ്ണ 
0 



൨.൮൮ സഹസ്രയോഗം 

ഇവ പൊടിച്ചു ശീലവടികൊണ്ടു” കര്ച്ലൂരവുംക്രട്ടി പൊടിയിടുക, കണ്ണ്ീിചെ സവ 
വ്യാധിയും ശമിക്കം, 

ഴ് 9. നസ ത്തി? ഓഷധം,. 

തിലതൈലമക്ഷതൈലം ഭൂംഗസ്വരസോ സനാശ്ച ന്നിദ്യൂഹഃ 
ആയസപാത്രവിപക്വം കരോതി ദൂഷ്ടേര്ബലം നസ്യം. 
എണ്ണ താന്നിക്കാപ്പരിപ്പിനെറെ ഹുണ്ണു കയ്യോന്നിനീരു്* വേങ്ങക്കാതല് 

ക്കഷഠായം ഇവ ഇരുയുപാത്രത്തില് വച്ചു” കാച്ചിയരിച്ചു നസ്യം ചെയ കം തിമിരം 
ശമിക്കും. 

കം ജിവന്ത, ദി തൈലം 

ജ।വന്തികാ തുലാക്വാഥേ പ്രസ്ഥഷട്കേ സുപേഷിതാന് 
പാലിക്കാനപി ജീവന്തിബലാത്രയശതാവര്൯ 
യദ്ടര യാ പലചതൃഷ്യൃഞ്ച സംയോജ 3 0 ൧യസപാത്തരകേ 

തൈലപ്രസ്ഥം വിപാച്യാസ്തിന് പാത്ര ഏവ നിധാപയേത" 
മാസാന്തേ തൌ കുധിത നസ ൮൦ തിമിരനാശനം. 

ഒരുതുലാഠം അടപെടതിയന്ക് ഴങ്ങു കഷായംവച്ചു” ൬ ഇടങ്ങഴിയാക്കി അട 
പൊതിയ ൯ കിഴങ്ങു കുവന്തോടിധവരു് വെങ്കവന്തോടിധവരു് ഉദുരകത്തിന്വേരു” ശ 
താവരിക്കിഴങ്ങു ഇവ ഓരോ പലം . എൃര൪ട്ടിമധുരം പലം ൪. അരച്ചുകലക്കി ഒരിട 
ങ്ങഗി ഹൃണ്ണുചേത്തു ഇരുന്മുപറത്രത്തില് വച്ചു കാച്ചിയരിച്ചു ഒരുമാസം ഇരുനമൂപാത്ര. 

ത്തില്വച്ചു അതുംകാണ്ടു നസ്യംചെയ“ക. വാതതിമിരം ശമിക്കും. 

16, സിതൈരണ്ഡാദിതൈെലം. 

സിതൈരണ്ഡജടാസിംഹിഫലദാരുവചാനതൈ$ 
ഘോഷയാവില്വമൂചൈശ്ച തൈലം പക്വം പയോന്വിതൈഃ 
നസ്യം സവോദ്ധ്വജത്രൃത്ഥവാതശ്ലേഷ്ടാമയാത്തിനുത്. 

വെളു. ത്താവന്നക്കി൯3വരു ജടാമ൦ഞ്ചി ചെവവഴുതിനവേരു മലംകാര്യ്ക്ക ദേവ 
താരം വയമ്പു തകരം പീരത്തിന് കായ” ക്രവളത്തിന്വേരു ഇവകല്ലമാക്കി ഏണ്ണയ്യ 
സമം പാലുംചേത്തു കാച്ചി അരിക്കും ഇതുകൊണ്ടു നസ്യംചെയ്താല് തുപുഭ്റവജത്രത്ഥ. 

ങ്ങളായ എല്ലാരോഗങ്ങളു.ം വാതികമ്രൈഷ്ഠികതിമിരങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 

76. ശതാഹ്വാദിഘൃതം. 

ശതാഫ്വാകഫ്യനളദകാകോളിദ്വയയഷ്ടിഭിഃ 
പ്രപരണ്ഡരീകസരളപിപ്പലീദേവദാരുഭിഃ 
സല്്യിര്ഗ്ണക്ഷിരം പക്വം തപ്പുണമുത്തമം. 

ശതകുപ്പ വെക്ളക്കൊട്ടം രമേച്ചം കാകേളിരണ്ടും എഏരട്ടിമധുരം പുണ്ഡരീകക്ക. 
രിന്മു ചരളം തിപ്പലി ദേവതരം ഇവ കല്ല്രാ, നെയ്യും നെഷ്ക്കിരട്ടി പാലുംചേത്തതു 
കാച്ചിയരിച്ചു കണ്ണ്ണില് നിത്തുക, 

77 മേദഡസ്പുദ്പദൈണേയാത് ദുശ്ധസിദ്ധാത് ഖജാഫതാത് 

ഉദ്ധൃതം സാധിതം തേജോ മധുകോശിരചന്ദനൈഃ 



ാ 

" ഉദദ്വധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൮൯ 

മാനിനെ നെയ്യു" (വസ) പാല്വീ,യ്കരിക്കാച്ചി മുറ ഒഴിച്ചു ടം 

ചെഠപ്പുനയരി, ഏരടിമധുരം, രമേച്ചം, ചന്ദനം ഇവ കല്ക്കമാക്കിക്കാഷ്ിയ 

നെയ്യു” നിത്തുക. 

78, ഫ്രീബേരദാരുദ്വിനിശാകൃഷ്ണാകല്ലൈഃ പയോയുതൈഃ 
ദ്വിപഞ്ചമൂലനിമ്ലൂഫേ പക്വം തൈലഞ്ച നാവനം. 

ഇരുവേലി, ദേവതാരം, മഞ്ഞഠം, മരമഞ്ഞഠാതൊലി, തിപ്പുലി ഇവ കല്ല 
ദശമൂലം കഷായം വച്ചു” എണ്ണയും പാലും ചേത്തു കാച്ചി നസ്വംചെയ് ക. 

79. കൃഷ്ണാടിഗുളിക 

കൃട്ണറലോഹരജോല്യോഷസൈന്ധവത്ര ഫലാഞ്ജനൈഃ 
ശശഗോഖരസിംഫോഷ്ക്ുദ വിജാലാലാടമസ്ഥ। ച 

ശ്വേതഗോപാലമരിചശംഖചന്ദനഫോേനകം 
പിഷ്ടം സ്ത്ന്യ്യാജദുശ്ധധാഭ്യാം വത്തിസ്ത്റിമിരത്തുക്ണൂജിത്. 

ചെവതിപ്പലി, ഉരുക്കപൊടി, ചക്ക്, മുക, ഇന്തുപ്പ്, തൂ 'ഫലര്ത്തോട",അഞ്ചു 
നക്കല്ല്, മുയര പതു കഴുത സിംഹം ഒട്ടകം ഇവയുചട പല്ലം നൊഠിയിലെ അസ്ഥി 
യും, ന൨നീര്്ദിക്കിഴങ്ങു*, പഴമുഭക്, ശംഖ; ചന്ദനം, കടല് നുര ഇവ മുലപ്പാലു 
ആട്ടിന് പാലു ഇവയിചരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗുഭിക എഴു മിയാല് തിമിരവുംതൂത്കുവുംശമിക്കും. 

80, ദ്രാക്ഷാദിഗുളിക 

ഭ്രാക്ഷയാ നളദലോദ്ധ്റയദഷ്ഠികാശംഖതാമ്ുഹിമപത്മപത്മകൈഃ 
സോല്പലൈഃ ഛലദശ്ധവത്തിതൈരസ്രജന്തിമിരമാശ്ു നശ്യതി. 

മുന്തിരി്ങാപ്പഴം, രാമച്ചം, പാച്ചേററിത്തെറലി, ഏരടിമധുരം, ശംഖ്, ചെമ്പു 
പൊടി, ചന്ദനം, താമരക്കഴക്ങു,, ഓരിലത്തമേര, ചെങ്ങഴിനീക്കിഴങ്ങു” ഇവ 
ത്ട്ടിന്പാലിലരച്ചു ഗുഭിക ഉണ്ടാക്കി കണ്ണൂ! ലെഴുതുക. തിമിരം ശമിക്കും. 

8], മുഖലേപനം (മധൂകാദി തൈലം) 
സിദ്ധം മധൂകകൃമിജമരിചാമരദാരുഭിഃ 
സക്ഷിരം നാവനന്തൈലം പിഷ്്റൈല്ലേപോ മുഖസ്യ ച. 

ഇലിപ്പക്കാതല്, വിഴാലരിക്കാമ്പു്, കുരുമുഭക്, ദേവതാരം ഇവ കല്ലചൃമാക്കി 
പാലുംകൂട। ഏണ്ണുകാച്ചിയരിച്ചു നസ്യംചെയ'കം ഇവതന്നെ പാലിലരച്ചു മുഖത്തു തേച്ചു” ഉണങ്ങുമ്പോഠം തിരുമ്മിക്കളയുക. നേത്ൂഭരോഗത്തിനും നന്നു”. 

8, നതനിലോല്ലലാദിതൈലം 
നതനിലോല്ലലാനന്താ യ്യു ച്ചാഥ്വസുനിഷണ്ണുകൈഃ 
സാധിതം നാവാന്തൈലം ശിരോവസ്ത് ച ശസ്ൃതേ. 

തകരം, കരിംക്രവളകക്കിഴങ്ങു" (ചെ ്ങഴിനീക്കിക്കെന്നു പക്ഷം), കവകപ്പല്ല്, എരട്ടിമധുരം, നീരരേല് (.ചണ്്ണക്കിഴക്ങു എന്നും പക്ഷം) ഇവ കഷായവും കല്ല്ഛറു മാക്കി കാച്ചിയ എസ്ണ്ണ്ു ശദരാവസ്തിക്കും നസ്ൃത്തിനും നന്നു. 
.8 9. ഗുളാദ്യഞ്ജനം 

ഗുളഫേനാഞ്ജനം കൂടാ മരിചം കങ്ചമാദ്രജഃ 
രസക്രിയേയം സക്ഷരദ്രാ കാചയാപനമഞ്ജനം 

0 



൨൯൦ സഹസ്രയോഗം ി 

[! ശക്കര, കടല് നുര, അഞ്ജനക്കല്ല്, ചെവതിപ്പലി, കുരുമുളക്, കുംകുമം ഇവ 
പൊടി ലയ തേനിലരച്ചു കഴയക്കി കണ്ണ്ഠിട ലഴുതുക. കാചം വഭ്ധിക്കാതെ യാപ്യയ 
മായി ചികിത്തിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗഥപ്പെടുന്നതാണു”. 

8 4, നിശാന്ധൃയത്തിനു” അഞ്ജനം 

നകലാന്വേ ത്രിദോഷോത്ഥേ തൈമായവിഹിതോ വിധിഃ 
രസക്രിയാ ഘൃതക്ഷാദ്രഗോമയസ്വരസേ ദ്രതൈഃ 
താ൪ക്ഷ്യശൈരികതാലിസൈന്നിശാന്ധേ ഫിതമഞ്ജുനം. 
ത്രിദോഷജമഠയ നകലന്ധത്തിനു തിമിരംപോലെ ചികിത്സിച്ചുകൌംക.. 

മാക്കീരക്കല്ല”, കാവിമണ്ണ്, താലീസപത്രം ഇവ നെയ്യു" തേന് ചാണകനീരു” ജവ 
ഓരോന്നിലും അരച്ചു കണ്ണില് ഏഴുതുക. രംമദ്ദെ്റുകാണാത്തതു ശമിക്കും. 

85. കരഞ്ചമാദിഗുളിക 

കരഞ്ജുകോല്ലലസ്വള്ന്റഗൈരികാംഭോജകേസരൈഃ 

പിസ്റൈർഗോമയതോയേന വത്തിദ്ദോഷാന്ധ്യനാശിനി. 
പുമ്മിന്കുരു, ചെങ്ങഴിനീ൪ക്കിഴങ്ങു, സ്വണ്ണം, കാവിമണ്ണ്, താമരയല്ലി ഇവ 

ചാണകനീരിലരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗുളിക കണ്ണ്ണിത എഴുതുകം രാക്കണ്ണുകാടനാത്തേതു 
ശമിക്കും. 

86 _ 87. കൌന്ത്യാദി, കാളാനുസായ്യാദിവത്തികറം 

അജാമൂത്രേണ വാ കൌന്തീകൃഷ്ണാസ്രോതോജസൈന്ധവൈഃ 
കാളാനുസാര। ത്രികടു ത്രിഫലാ ച മനശ്ശിലാ 

സഫേനഛാഗദുശ്ധേന രാത്ര്യന്ധേ വത്തയോ ഫഹിതാഃ 

അരേണുകം, ചെയതിപ്പലി, രസാഞ്ജനം, ഇന്തുപ്പ് ഇവ ആട്ടിന്മത്രത്തില 
രച്ഛുണ്ടാക്കിയ ഗുടിക, മുലുവം ചുക്ക്, മുളക്, ചെവതിപ്പലി, ത്രിഫലത്തോട്, 
മനയോല, കടല് നര ഇവ തആആടിന് പാലിലരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗുളികയും കണ്ണ്ിലെഴു 

തകം രാക്കണ്ണു കാണാത്തതു ശമിക്കം. $ 

അടപചൊതിയന്െറ ഇല പുഴ ങ്ത്തിന്നുകു; രാക്കണ്ണു കാണാത്തതു ശമിക്കും. 

യൂമരം, അമുപിത്തേമമും. വിദാഹം എന്നിവററിന് പൊന്നു”, കാവിമണ്ണ്, ചെവ 

തേക്കു” ഏന്നിവ പൊടിയും കുഴന്മും നന്നു. 

88. സുതേത്രീഗുളിക 

കടുത്രയഞ്ചാപി ഫലത്രയഞ്ച 

ജ്യോതിഷ്ടരകാരഞ്ജവിളംഗബീജം 
പ്രപരണ്ഡരീകം മധുകം സതാമ്രം 
സിന്ധൃത്ഭവം സസ്ഫടികം സശംഖം 

വചാഞ്ജനേ ഗൈരികചന്ദനേ ദ്വേ 

ലാക്ഷാ നിശേ ശാബരലോധ്രകഞ്ച 

തുത്ഥഞ്ച പീതാഹ്വയരോഫിണിീഞ്ച 

പേഷ്യം കരഞ്ജസ്വരസേന സവം 

തുത്ഥാദിഭാഗാദ്വിഗുണോ വചാഭിഃ 

പ്രപരണ്ഡരീകാദിഗണസ്രിഭാഗഃ 



മനദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൯൧ 

ശേഷാശ്ചതുര്ഭാഗമിയന്നിഹന്യാത് 

വത്തിസനേത്രീ സകലാക്ഷിരോഗാ൯ 

കാചം സപൃഷ്ടം പടവം വ്ൃൂണഞ്ച 

ദാഹഞ്ച രോഗങഞ്ച നിശാന്ധതാഞ്ച 

കോദഞ്ച കണ്ഡും തിമിരം കുക്രണം 

ത്ഥാ ധിമാംസഞ്ച നിഫന്ത। ശീഡ്ചയം. 

ചുക്കു” മുളക്” ചെയതിപ്പലി, നെല്പിക്കാത്തോട്ട്” താന്നിക്കാത്തോട്ട് കടുക്കാ 

തത്താട, ചെയപ്പുന്നയരി, പുദ്മിന്കുരും വിഴാലരി ഇവ ൪ കഴതഞ്ചുവീതം. പുസ്ധരീക 

ക്കരിയ്ു, ഏരടിമധുരം, ചെമ്മയുപൊടി, ഇന്തുപ്പ്, സ്ഫടികം, ശാഖ്യ” ഇവ ൩. കഴ 

ഞ്യവീതം. യവം അഞ്ജേനക്കല്ല കാവിമണ്ണ് കന്ദനം രക്തചന്ദനം കോലരക്ക് 

മഞ്ഞഠം മരമഞ്ഞംതൊലി വെടിത്തൊല) പാച്ചോററിത്തൊലി ഇവ ൨ കഴഞ്ചുവീ 

തംം തുത്ഥം പീതൃരോഹിണി കര്പ്പരം ഇവ ഓരേകേഴഞ്ചു", ഇവയൊക്കെ പുങ്കി 

ന്നീരില് അരച്ചു ഗുഭികയാക്കി ഏഴുതുക. കചേം, ഫൂവപടലം, ല്രണം, ചുട്”, 

ചുവപ്പു” രംക്കണ്ണുകാണാത്തതു്, വീക്കം, ചൊഠി, തിമിരം, കുക്ൂണം, അധിമാംസം 

മുതലായ സകല രോഗങ്ങഠംക്കും നന്ന്ം 

89. ശിലാസൈന്ധവാദിരസക്രിയ 

ശിലാസൈന്ധവകാസിസശംഖവ്യോഷരസാഞ്ജനൈഃ 

മധുനാ ശൃക്ലകാചാമ്മതിമിരഷ്ട്ീ രസക്രിയാ. 

മനയേലേ ഇന്തുപ്പ് അമന്നഭേദി, (കാരീയമെന്നും അഭിപ്രായം) ശാഖ് ചുക്കു” 

ശുളഷ” ചെയതിപ്പുലി രസഞ്ജേഗം ഇവ അരച്ചു തേ൯ക്ൂട്ടി കണ്ണ്ണിലെഴുതുക. ശരക്ട്ം 

കാചം അമ്മം തിമിരം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

90. ത്രിഫലാദിഗുളിക. (ദ്രവവത്തി) 

ത്ര!ഫലാനി കളടനി വിളംഗവചാ 
് ഫരിതാലരസാഞ്ജനസല്പവണം 

ശബരാഫ്വയതാമ്രരജസ്ഫഥടികം 
രജനീദപയരോചനവാരിചരം 
തുടി ചന്ദനതാപ്യഗരുക്ഷതജം 
കതകം മധുകോ ദധിഫേനയുതം 
ശശി പീതകരോഫിണി സിസരുജാ 
ഗിരിശൃംഗഗവാക്ഷകഗോദശനം 
ക്ഷുരരേണുകമെരക്തികതുത്ഥശഗിരി- 
വരക്രമ്മവരാടകകാന്തയുതം 
അമൃതാക്ഷകനിംബകരഞ്ജരസൈഃ 
സുരസാജ്ജൂനജാതിമുരിംഗിരസൈഃ$ 
അഥ മാക്കവബീജകപൂരരസൈഃ 
സുരയാ പയസാ ച ഗവാം മധുനാ 
ഘൃതതോഗപി ച സഘഏടിനാനി ക്ലത. 
ദ്രവവത്തിരിയം നളമധ്ൃയഗതാ 



൨൯൨ സഫഡ്രരയോഗം. 

തിമിരേ പടല്ലേ/മ്മണി കാചഗദേ 
വ്രണത്തക്ലഗദ്യേ"പ്യജഗേ മഹതി 
നിമിനാ വിഹിതാ കില സംയമിനാ 
നയനാമയസഘഏതിനാശകരീ 

ത്രിഫലത്തോട്, ത്രികട്ക്, വിഴാലരി, വയയ്മു”, അരിതംരം, രസാഞ്ജനം, 
ഇന്തപ്പ്, പാച്ചേഠേഠിത്തെലി, ചെമ്പുപൊടി, സ ഫടികം, മഞ്ഞ€ം, മരമതഞ്ഞാ 
ത്തൊലി, ഗേരേോംചന, പവിഴം, ഏലത്തരി, ചന്ദനം, മറക്കീരക്കലു്, അകില്, 
കോലരക്കു', തേററാമ്പരല്, ഇരട്ടിമധുരം, കടതനര, കര്പ്പരം, പീതരേഹിണി, 
കാരീയം, വെള്ളക്കൊട്ടം, കാവിമണ്ണ്, കെരുമ്മടി, പശുവി൯പല്ല്, വയല്ച്ചുള്ളി 
(ക്ഷുരരേണുകംം-കത്തിതേയ്മ്ന്ന കല്പാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്) മുത്തു”, തത്ഥം, 
ആമയോടു, കവടിപ്പുരതി, കാന്തം ഇവ സമം, അമൂര് ൯റീരു . താന്നിക്കാനീരു”, 
വേപ്പിന് നീത്, പുക്കിന് നീരു, തൂഭസിഗനീത്. നീര്മതുതിന്നീത്, പിച്ചുകത്തില 
നീരു, മുരി ങ്ങനീതു്, കയ്യേറന്നിനീതു്, ടേ ംനകനാരങ്ങാനീരു്, മദ്യം, പശുവിന് 
പാലു”, തേ൯, നെയ്യ് ഇവകളില്, ഏഴു ദിവസമരച്ചു ഗുളികയമക്കി കണ്ണില് എഴുതുക. 
തിമിര പടലംദികം ശമിക്കും, ദ്രവവത്തി ഏന്ന പേര്. 

കാചവേധം മുതലായവ 

ശ്രേഷ്ടത്തില്വന്ന കാചത്തെ കത്തേണ്ടുന്നപ്രകാരരവും 
കുത്തിയാലുടനേ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചികിത്സയും 

പഠയുന്നുണ്ടതിന്നാദൌ വമനഞ്ച വിരേചനം 
ചെയ്യിച്ചു ദേഹത്തിന്നുള്ള ശുഭ്ധിനന്നായ” വരുത്തണം 

പിന്നെ നല്ലൊരുനേരത്തു ക്രിയചെയ്ത്ക ചികിത്സക? 
അഥ സാധാരണേ കാലേ സ്ത്റിശ്ധസംഭോജിതാത്മന 

ദേശേ പ്രകാശേ പൂവാഫോ ഭിഷക് ജാത്തച്ചപീഠഗഃ 
യന്ത്രിതസ്യോപവിഷ്ഠടസ്യ സ്വിന്നാക്ഷസ്യ. മുഖാനിലൈഃ 

അംഗുഷ്ടമൂദിതേ നേത്രേ ദദൌ ദ്ൃഷ്ലോപ്ലുതം മലം 
സ്വനാസാം പ്രേക്ഷമാണസ്യ നിഷ്ടരംപം മൂദ്ര“നി ധാരിതേ 

കൃഷ്ണ്ാദദ്ഥാംഗുലം മുക്തവഠ തദദ്ധാഭ്ധമപാംഗത3 
തജ്ജനീമധ്യമാംഗുദ്ഷൈഗ്ലലാകാം നിശ്ചലാം ഗ്കൃതാം 

ദൈധഷ്ണിദ്രം നയേന്നാധ ഉരദ്ധ്വം വാമം നയേന്നിവ 
സവ്യം ദക്ഷിണഹസ്കറേന നേത്രം സവേ ന ചേതരത് 

വിദ്ധോ _ൃതസുവിദ്രോ ശബ്ദഃ സ്യാദരുക് ചാംബുലവ്സ്രരതിഃ 

സാന്ത്വയന്നാതുരഞ്ചാനു നേത്രം സ്തൃന്യേന സേചയേത് 

ശലാകായസ്തുതോ/ഗ്രേണ നിര്ല്പിഖേദ്ദൃഷ്ണിമണ്ഡലം 
അബാധമാനാഃ ശനകൈന്നാസാം പ്രതിനുദേത്തതഃ 

ഉല്ലിംഘനാച്ചാപഫ്ഫരേത" ദൂഷ്ണിമണ്ഡലഗം കഫ. 
അനന്തരം സാധാരണമയിരിക്കുന്ന കാലത്തിങ്കല്, രോഗിയെ കളിപ്പിച്ച്” ഉഴ 

ടി പൂവംഹ്നകാലത്തു് വെളിച്ചമുള്ളോരു പ്രദേശത്തില് രണ്ടു പീഠംവച്ചു ഒന്നിന്മേ 
ര 



മനദ്വ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൯൩. 

ല് രോഗിയെ ഇല്ത്തി മാഠതിന്മേല് വൈദ്ൃനുമിരുന്നു രോഗി യന്ത്രിതനായിരുന്നാല് 

വൈദ്യന് ഉരതി കണ്ണുവിയ്റ്രി ലൂ പെരുവിരല് കൊണ്ടു തിരുമ്മി കണ്ണണിലെമലത്തെ 

ഇളക്കിക്കൊണ്ടു തനന്െറമൃക്കിനെ നോക്കിച്ചിരുത്തി തലയിഭകാതെ പിടിപ്പിച്ചു കറ 

പ്പികല്നിന്ന” അരവിരല്നീക്കി കടക്കണ്ണില് നിന്ന കാല്വിരല്നീക്കി ശലാക 

യെടുത്തു ചൂണ്ടാണിയും നടുവിരലും കൂടി പെരുവിരലും ഇഭകാതെപിടിച്ചു ചൊല്ലിയ 

സ്ഥാനത്തു കുറെ മുറിച്ചു ശലാകയെ ദൈവപഴുതിലൂടെ ചെലൃത്തി മേലും ഷീഴും പോ 

കാതെ തിരിച്ചു മലടത്ത ഇളക്കി വേധിക്ക. വലത്തെക്കണ്ണിന്നു” ഇടത്തെക്കൈകൊ 

ങ്ങും ഇടത്തേക്കുണ്ണ്ണിന്നു വലത്തെടെക്കകൊണ്ടും വേണം. കത്തു നേരേവന്നുവെമ്കില് 

നോകേയില്ല. ഒരുതുമഭിവെളളം വരികയും ചെയ്യും. പിന്നെ അവരെ അനുസരി 

പ്പിച്ച മുലപ്പംലൊഴേക്കി ശലാകാഗ്രംകൊണ്ടും നോവിക്കാതെ ദുഷ്ടിമണ്ഡലത്തെ ലേ 

ഖനംചെയ്യു” ആ കഫത്തെ മൃക്കരികത്തു കൊണ്ടുവന്നു' അവനെക്കൊണ്ടു തുമ്മിച്ചു 

പാടപേലെ എടുത്തു കടക, 

അന്നേരമാ മലം നന്നായിളകിലെങ്കിലപ്പ്യൊഴേ 
മുലപ്പാല് കൊണ്ണൊഴുക്കിട്ട സ്വേദിപ്പിച്ചിട്ടൊഴിക്കണം 

രൂപം കണ്ടാലുട൯തന്നെ തൂണി നെയ്യില് നനച്ചത് 

ന്നേത്രയോര്ട്ടുകെട്ടിട്ടു മലത്തീട്ടു കിടത്തുക 

ഒരുകണ്കുത്തിയെന്നാകില് മറെറപ്പാടു കിടത്തുക 
രണ്ടുകണ്ണുംകുത്തിയെ്കില് മലത്തീട്ടു കിടത്തണം 

തലയ്യുക്ഛം കാലിലും തേയ്മുരാം മഞ്ജിഷ്ഠുമ്ടിതിലോത്ഭവം 
പഥ്ൃയോജനവും വേണം കാററുതട്ടരുതൊട്ടുമേ 

ഏങ്ങലും തൃമ്മല് ചുമയും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കയും 

കവ്പിട്ടിരിക്കയും പിന്നെപ്പുല്ലതേയ്യ, കുളിക്കയും 

കടുത്തുമ്ള പദാത്ഥത്തെ കടിക്കയിവയൊക്കെയും 
ഏഴുനാളവ വജ്ജിക്ക നിറയ്ട്നായകയും ഗുണം 

വലുതായുള്ള നെയ'സേവപോലെതന്നെയിരിക്കണം 
കുറേക്കുറേ ഭജിക്കേണം ചികിത്സകഴിവോളവും 

കണ്ണ്ണില് നോവുവരുന്നാകില് കവോഷ്ണ്റുജലധാരയും 
യവാന്നമുഞ്ങം ക്രട്ടേണം നെല്ലിക്കായും കടുത്രയം 

നെയ്ക്രട്ടുകയുമുണ്ടിടംം ക്രഴാക്കഞ്ഞിയുമാം പുനഃ 
മൂന്നാംദിനമഴിച്ചിട്ട മരുന്നി൯നിരുകൊണ്ടുട൯ 
കഴുകിപ്പവവതകെട്ടി പിന്നെയേഴാമതാംദിനേ 
അഴിച്ചു വാതഘ്ലദ്രവ്യം ക്രട്ടിവച്ചുളളവാരിണാ 

കഴകിക്കണ്ണറപ്പോളം മുമ്പിലേ പഥ്യമാചരേത? 
അന്നാളിലഗ്ഗിയാദിത യന വെയിലിത്യാടിനോക്കൊലാ 

കുത്തില്പിഴയ്യ്പിലും പിന്നെ രക്ഷയിങകകല്ം. പിഴയ്കക, യും 
വെക്കന്നോവതിമന്ഥങ്ങറം ഉണ്ടാമെന്നാലതിന്നുടന് 
കൊലകള്ളാം കറുകനെയ്ധാര ശതധൌതേന ലേപനം 



൨൯൪ സലാസ്രയോഗം 

ചന്ദനാടിയൊഴുക്കേണം മുക്കേതരാദിപുറമ്പട 
ഇവയെല്ലാം പ്രയോഗിക്ക കുത്തുന്നവിധിയിങ്ങനെ. 

സവാക്ഷിരോഗചികിത്സ 

സവാക്ഷിരോഗേ വാതാഭിഷ്യന്ദം വാതാധിമന്ഥവും , 
അന്തോ വാതവും പിന്നെ വാതപയ്യയവും പുനഃ 

പിത്താഭിഷ്യന്ദവും പിത്താദധിമന്ഥന്തഥാ പുനഃ 

റ്രേൃഷ്ടാഭിഷ്യന്ദവും ശ്രേഷ്ടാധിമന്ഥഞ്ച തതഃചരം 

രക്താഭിഷ്യന്ദവും രക്താധിമന്ഥഞ്ച വിക്രണകം 
ശുഷ്ട്രാക്ഷിപാകാല്പശോഫമക്ഷിപാകമതഃപരം 

അഭ ശാഷിതവുമെന്നുള്ള രോഗങ്ങഠം പ്തിനാറിവ ക 

സ്ൃന്ദങ്ങംക്കു നടേതന്നെ തക്ഷ്ണദ്രവ്വയൈഃ കവിറംക്രിയം 

തീക്ഷ*ണദ്രവ്യങ്ങഠം മുളകുമാക്ഷികാടികളായ്ക്കുരും 
ഇവറെറക്കൊണ്ടു നസ്യഞ്ച ഉപവാസഞ്ച ശോഭനം 

പുഠമ്പട ഫരിതകിസൈന്ധവേത യാടിയും ഗുണം 

സിതാമരിചദാഗമെന്നുളളയോഗവുമുത്തമം. 

91 ആരണ്യൃമുതിരയ്യുകഛ ളള മണി ചാണകനിരിലൂ് 

തുണി യില്കെട്ടിയിട്ടിട്ടുപുഴുങ്ങ് ത്തൊലിനീക്കിയാല് 

വഴിപോലെയുണക്കീട്ട പൊടിച്ചിടുക കഴ്ല്്ിലു് 

വ്യോഷാഭയാദിയായുള്ള കിഴികാച്ചുകയും ഗുണം 

98 പതിനാവപലംനീരില് ക്ടംകടേരിത൯പലം 

വേധിച്ചെട്ടൊന്നുശേഷിച്ചാല് തേനുംക്രട്ടിയൊഴുക്കുക 

ത്രിദോഷങ്ങളൊരുസ്പെട്ടും വേര്പെട്ടും കഴ്ണ്ിലിങ്ങനെ 

വരുംവ്യാധികളെത്തിപ്പാ൯ ബലമണ്ടിതിനേററവും 

98 കഴിമുത്തങ്ങയും നല്ല മരമഞ്ഞളുമെന്നിവ 

കഷായംവച്ചൊഴുെക്രലും ശിഗ്ര,പത്രരസത്തിലു” 

തേനുംക്രഠീട്ടൊഴുത്രലും വാതാഭിഷ്യന്ദനാശനം 

94 വാതാഭിഷ്യന്ദമുണ്ടായാലന്നു തൈയയവണക്കിലെ 

വേര്പറഠില്ചിട്ട വേവിച്ചുളളാട്ടി൯പാല്കൊണ്ണടൊഴുക്കുക. 

പൊടില്പമലര് കെട്ടിട്ട കിഴികൊണ്ടുള്ള വേതുമാം 

പരത്തരക്തങ്ങംകൊണ്ടുണ്ടാമഭിഷ്യന്ദചികിത്സകറം
. 

:മഞ്ജിഷ്യാരജനീത്യാദി? കഷായംകൊണ്്ടൊഴുക്കുക 

“കാശേരുയദ്ഠു ച്രാഹ്വേത്യാദി? ുണ്ഡ"റയഷ്ഠിനിശാദ
ി?യും 



[നി 

മരദ്ധവാംഗരോഗചികിത്സ ൨൯൭ 

 ;ശ്വേതലോധ്രാദിറയുംപിന്നെ :സുമന്പക്ഷാരമാദി?യും 

“ പിത്തരക്തങ്ങംകൊണ്ടുണ്ടാ,മഭിഷ്യന്ദഫരം പരം 

സുമന്ഃക്ഷാരമാദ്യനതു കഫസ്യന്ദഹരം പരം 

്രപരണ്ഡരീകയഷ്ഠച്യാഫവ?മാദിയായുള്ള ചുണ്ണ്ണമോ 

വത്മിയോതാ൯ പ്രയോഗില്പാല് സവാഭിഷ്യന്ദസംഭവം 

ശമിക്കുമുടനേ നോവും മൃടും കരുകരുക്കയും. 

99 നാരങ്ങാനിരുമായചെവ്വേലരച്ചുകവടിപ്പുരല് 

കള്സ്ണ്റില്നുന്നായെഴുതുകില് ചെടുണ്ണു ശമനംവരും. 

96 ചെയമ്പിമ്മേല് തേന്തുളിച്ചിട്ടു ശംഖരച്ചെഴുതുന്നതും 

97 കുരിക്കൊടിക്കുള്ളയില വഴിപോലെയരച്ചതു 

നെല്ലോളമുമൂളംകൈക്കുക്ളില് തേച്ചുകൊണ്ടഞ്ചുനാഴിക 

നോക്കേണമതിനെത്തന്നെ തെളിയും കണ്ണു നിണ്ണ്ൂയം. 

98 ഹരീതകിസൈസ്ധവതാര്ക്ഷ്യശൈലൈഃ 
സഗൈരികൈസ്സ്റവ്ലൂജലപ്രപിസ്ററൈ 
ബഫിഃ പ്രലേപം നയനസ്ൃയ കയ്യാത് 

സവാക്ഷിരോഗേ പരമോപദേശഃ 

കട്ടക്കാത്തോട്ട്” ഇത്തപ്പ് മാക്കീരക്കല്ല' കാവിമമ്ല്റ് ഇവ തുഭ്ധജലത്തില് 

യ ഗുളിക കണ്ണില് പാവളയം (പുറമ്പട) ഇടുക നേത്രരോഗ അറം. 

രമ ക്കും [ 

99 പ്യോഷാഭയാതുത്ഥകയകഷ്ടിലോധ്രൈ൪._ 
മ്മൂതീസുസുക്കൈ്മഃ ശരൂഥവസ്രരബദദഃ 
താമ്രസ്ഥധാന്യ്യാമുനിമഗ്നമൂത്തി- 

രാത്തിഞ്ജയത്യക്ഷിണി നൈകരൂപാം. 

കുക്കു” മുളകു ചെവതിപ്പലി കടുക്കാത്തേട്ട് തൂത്ഥം ഇരട്ടിമധുരം പാച്ചോറഠി 
ത്തൊലി ഇവ നല്ലപോലെ അരച്ചു അയച്ചു കിഴികെട്ടി ചെയു പാത്രത്തിലുള്ള ധാ 
ന്യാമു (കാടിയില്) ത്തില് നനച്ചു വേതിടുകു കണ്ണിനു നന്ന് അനേകവിധത്തി 
ലുള്ള നേത്രദരാഗങ്ങഥം ശമിക്കും. 

100 മഞ്ജിഷ്യാരജനീലാക്ഷാദ്രാക്ഷാദ്ധമധുകോല്പലൈ!ഃ 
ക്വാഥസ്സശക്കരശ്ശീതഃ സേചനം രക്തപിത്തജിത്. 

മഞ്ചട്ടി വഠട്ടുമഞ്ഞഠം കോലരക്ക് മുന്തിരി അാപ്പഴം ജൂഭധി ഇരട്ടിമധുരം 
ചെങ്ങഴിഹീര്ക്കിഴങ്ങു് ഇവകൊണ്ടുമല കഷായം പഞ്ച സരരക്രടി ഒഴുക്കുക, രക്ത 
പിത്തജങ്ങളയ വ്യാധികഠം ശമിക്കും. 

101 കശേരുയദ്സ ാഫ്വരജഃ താന്തവേ ശിഥിലേ സ്ഥിതം 
അപ്സു ദിധ്യാസു നിഹിതം ഹിതം സൃന്ദ്യേ"സ്രപിത്തജേ. 

കുഴി മുത്തം ഇരടിമധുരം ഇവയുടെ പൊടി അരച്ചു അയച്ചു കിഴികെട്ടി 
ദിവൃജലം (മഴപെയ്യുഷ്വോഠം തറയില് വീഴാതെടുക്കുന്ന ജലം, ഒരു പാത്രത്തിലെധ 



൨൯൩൬ സഹസ്രയോഗം 

ിച്ചു ' റ പി ലം താത ല്നിന്നു കുറേ എടുത്തു ്സ്റ്റില് ഒഴുക്മക. രക്ത്തപിത്തം 

& ല്ല 102 പുണ്ഡ റയ്ലിനിശാമൂതിപ്ളുതാഡ്ഠന്വേ സശക്കരേ 
ഛാഗമുശ്ധോ,ഥവാ രാഗരുഗ്രാഗാശ്രനിവത്തനീ 

കി നിം! റ്റരട്ടിമധുരം വറട്ടുമഞ്ഞം പഞ്ചസാര ഇവ കിഴികെടി 
ലപ്പാലലേത്തടി൯പാലിലേറ ഇദു ക ിഅ പ് ഴിയുക ക” വേദനം റ കൂവ 

കണ്ണില് € വള്ളം വരിക ഇവ ട് ലി ലില് കി 

109 ശ്വേതലോധ്രം സമധുകം ഘൃതഭൂഷ്ടം സുചൂണ്ണ്ണിതം 
വസ്ൂസ്ഥം സ്തന്യമൂദിതം രക്രപിത്താഭിഘാ൪ജിത 

വെള ത്ത പാചച്ചാറേറിത്തെലി ഇരടിമധുരം ഇവ നെയ്യില് ൨൨ത്തുപൊടിച്ചു ടി 
തുണിയില് ൦ കട്ടി മുലപ്പാലില് മുക്കി പിഴിഞ്ഞു കണ്ണില് പിഴിയുക, രക്തപിത്തട 
ഭിഘാതത്തെ ശമിപ്പിക്കും, ി 

1 04 സുമനഃ ക്ഷാരകാഃ ശംഖ ത്രിഫലാ മധുകം ബലാ 
പിത്തരക്താപഹാ വത്തിഃ പിഷ്ട്ാ ദിലേ യന വാരിണാ 

പിച്ചകമൊട്ട്, ശംഖ്, ത്രിഫലത്തോടു”, ഇരട്ടിമധുരം കുവന്തേട്ടിവേരു” ഇവ 
(ദിവ്യ ശുഭ്ഥ൦ലത്തിലരച്ചണ്ടാക്കിയ ഗുജിക പിത്തരക്തശമനുമാകുന്നും 

109 സൈന്ധവാത്രിഫലാവ്യോഷം ശംഖനാഭിസ്സുമുദ്രജഃ 
ഫേനഃ ശൈലേയകം സങ്ജോ വത്തിഃ ശ്ലേഷ്ഠാക്ഷിരോഗജിത് 

ഇന്തുപ്പ്, ത്രിഫലത്തോട്, ചക്ക്, മുഭക, തിപ്പലി, ശംഖ്, കസ്തുരി, 
കടതനുര, ശൈലേയകഃടകന്മദം, ചെഞ്ചലും ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഗുജിക 
ശ്ലേഷ്മം കൊണ്ടുണ്ടായ നേത്രരോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

| 06. പാശുപതവത്തി-(പ്രപയണ്ഡരീകാദി) 

പ്രപരണ്ഡരീകയഷ്ഠപ്യാഫ്വദാവീശ്ചാഡ്ു'പലം പചേത് 
ജലദ്രോണേ രസേ പൃതേ പുനഃ പക്വേ ഘനേ ക്ഷിപേത" 

പൃഷ്ടാഞ്ജനാദ്ദശപ്ലം കഷം ച മരിചാത്തതഃ യ 
ഭവാന് കൃതശ്ച്യണ്ണ്ണോ,/ഥവാ വത്തിസ്സുവാഭ വ്്യന്ദസംഭ 

ഹന്തി ദാഹരുജാഘര്൪ഷാന് സല്യോ ദൃഷ്ടം പ്രസാഭയേത് 

അയം പാശ്തുപതോ യോഗോ രഹസ്യം ഭിഷജാം പരം. 

ഇരി സവാക്ഷിരോഗചികിത്സ 

ഉല്ക്രിവുാ8 കഫപിത്താസ്രനി ചയോത്ഥാ$ കുക്രണകാഃ 

പക്ഷ്യോപരോധഃ ശൃഷ്ട്രാക്ഷിപാക? പുയാലസോ: വിസഃ 

പോഥക്യശക്ശോഷ]! തോല്ലാതസ്ൃന്ദമന്ഥാവിനാനിലാത് 

| ഏതേഷ്ഠാദശപില്ലാഖ്യാ ദീ൪ഘകാലാനുബന്ധിനല് 

പില്പങ്ങളെന്നുചൊല്ലന്ന രോഗങ്ങഥം പതിനെട്ടിവ. 

ഇവററിന്നു വിയര്പ്പ്ിക്ക വമനംചോരനിക്കുക 

ച് 



1 

ഈദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൯൭ 

വിരേചനമുരയ്യെന്നതിവയെല്പാം ഗുണം തുലോം 

107 അഞ്ജയേദദയാക്വാഥേ തകരം പില്പനാശനം. 

കട്ടക്കക്കഷായത്തില് തകരം അരച്ചെഴു തകം പില്പം ശമിക്കും. 

] 08 പില്ലങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കും സസ്റ്റേഹം ദേവദാരു ച 

തുത്ഥകസ്യ പലംചേതി യോഗം പില്പനിബര്ഫഹണം 

“കരഞ്ജബിജസ്വരസമാടി?യായ കുഴമ്പ്യമാം 

ശേസാഞ്ജനം സജ്ജരസോത്യാദിയാമഞ്ങനം ഹിതം 

സൈന്ധവം ത്രിഫലേത്യാദാവത്തിയം പില്പനാശനം 

“പുഷ്ടകാസിസിമാദ്യഞ്ച യോഗം പില്ലവിനാശനം 
ക്ഷിരേണ യസ്തിമധുകേഷ്യാദി? ക്വാഥേന ധാരയും 

നേവനവനീിത ദ്യ ഞ്ച “തോലപ് ര്പ്പുടകാടി യ്യും 

:മരിചം ലവണേത്യഠാദി :മരിചാമലകാദി?യും 

4 നക്തമാലഫലാദ്യ?ഞ്ച യോഗം ദൃഷ്ടിപ്രസാദകൃത്. 

1 09 തത്ഥകസ്യ പലം ശ്വേതമരിചാനി ച വിംശതി? 
ത്രിംശതാ കാഞ്ചികപലൈഃ പിഷ്ട്പാ താമ്രേ നിധാപയേത് 

പില്ലാനപില്പാന് കുരുതേ ബഹുവ൪ഷോത്ഥിതാനപ! 
തത്തസേകേനോപദേഫാശ്രുകമ്ൂശോഫാംശ്വച നാശയേത്. 

തുത്ഥം ഒരുപലംം പഴമുഭകു എണ്ണും ൨0. വെപ്പുകാടി പലം ൩0. അരച്ചു ചെ 

ന്മൂപത്രത്തില് വച്ചു ഒഴുക്കുക. അനേകംനോഠംചെന്ന പില്ലങ്ങളും കടക്കണ്ചെറി 

ച്ചിലും നീരു മുതലായതും ശമിക്കും. 

1] 0 കരഞ്ജബിജസ്വരസം സുമന ക്ഷാരകാണി ച 
സംക്ഷുദ്യ സാധയേത് ക്വാഥേ പൂതേതത്രര ക്രിയാ 

അഞ്ജനം പില്പഭൈഷജ്യം പഷ്ടണാഞ്ച പ്രരോഫണാ. 
ം പുങ്കെണ്ണ്ണയും പിച്ചിമൊട്ടും ചേത്തുണടാക്കുന്ന രസക്രിയ അഞ്ജനമാക്കി ഉപയോ 

ഗിച്ചാല് പില്ലം ശമിക്കും. ടകാഴിഞ്ഞ ഇമകഠം വീന്ടും മുഭഷ്യ്ല . 

111 രസാഞ്ജനം സങ്ജരസോ ജാതിപുഷ്ണംമനശ്ശിലാ 
സമുദ്രഹഫേനം ലവണം ശൈരികം മരിചാനി ച 

രി [ലി അഞ്ജനം മധുനാ പിഷ്ഠം ക്ലേടകണ്ഡൂഷഘ്ണമുത്തമം 
രസാഞ്ജനം, ചെഞ്ചല്യം, പിച്ചിമൊട്ട്, മനയോല, കടല് നര, ഇന്തുപ്പ്, കാ 

വിമണ്ണു്, കുരുമുളക്” ഇവ തേനില് അരച്ചു അഞ്ജ ഹമെഴുതുകു നുലവും ചൊറീച്ചിലും 
ശമിക്കും, 

12 സൈന്ധവംത്രിഫലാകൃഷ്്ാ കടകാശംഖനാഭയഃ 

സതാമ്ുരജസോ വത്തിഃ പില്പശുക്ലകനാശിയീ. 
ഇന്തുപ്പ്, ത്ര്ഫലര്്തോട്ട്, ചെവതിപ്പലി, കടുകുരോഹിണി, ശംഖ്, കസ്തൂരി 

ചെമ്പി൯പൊടി ഇവ ചേത്തുണ്ടാക്കിയ വത്തി -പില്ലടത്തെയും ശുക്ലത്തെയും ശമി 
പ്പിക്കും, 

113 പുഷ്ണകാസിസചൂര്ത്്്റോ വാ സുരസാരസഭാവിതഃ 
താമ്രേ ദശാഫം തല്പില്ലപക്ഷ്മശാതഹ്ൃടഞ്ജനം. 

ി 



ര് 

൨൯൮ ; സഹസ്രയോഗം 
ി 

പുഡ്യയകാസീസചുദ്ല്്ും തുഭസിനീരിഷ ഭാവനചെയ്യൂ പത്തുദിവസം ചെയ്മുപാത്ര, 
ത്തില് വച്ചിരുന്നു ഏടുത്തെഴുതിയംല് പില്ലവും ഇമകൊഴിയുന്നതും ശമിക്കും, 
114 ക്ഷിരേണ യഷ്ലിമധുകം ക്വഥിതം ശക്കരായുതം 

അക്ഷിരോഗേഷു സവേഷ) പരിഷേകഃ പ്രശസ്യതേ. 
ഛരട്ടിമധുനം പാഠല്ക്കഷായമാക്കി പഞ്ചസാര ചേ * ത്തറഴു ക്കിയാല് എല്ലാ നേത്ര. 

രോഗങ്ങറഠാക്കും നന്ന്ം 

1] $ നവനവനിതസനാഥം കാംസേ വിനിഷ്ൃഷ്ടമൂലമൈളകജം 
നേത്രനിഷിതം സുഖയതി ജിത്വാ ഘര്ഷാശ്രണീ സഹസാ 

തകരവേര് വെണ്ണുയിലഴച്ചു ഓട്ടുപതത്രത്തില് വച്ചു വാ്റ്റുകിണ്ടികൊണ്ടുരസ 
ഏഴുതുക; ഘര്ഷാത്രക്കഠം ശമിക്കും. ി 

[116 താലപപ്പുടതോയേന കിഞ്ചിത് കര്പ്പരസംയുതം 
നേത്ൂരരോഗേഷു സവേഷു സേചയേത്തല്പ്രശാന്തയേ. 

പനമടല്, പര്പ്പടകപ്പല്പ്” ജവററിന് നീര് വാട്ടിപ്പ്ഴിഞ്ഞെടുത്തു” അല്പം പച്ച. 
ക്കര്പ്പൂരവും ചേത്ത് ഒഴുക്കുക; ധനത്ൂരരേംഗങ്ങഠം ഏല്ലാററിനും നന്നു്. 

] 17 നവഖാംഗശുളിക 

മാരിചം ലവണാ വചാ വിളംഗം 

തൂഫലാ ലോഹരജോഞ്ചനഞ്ച പിഷ്്വാ 
ഗുളികാ യദനുത്തമാ നവാംഗീ! 
തിമിരഘ്ലി വിമലേവ ചന്ദ്രലേഖാ. 

മുളക്, ഇന്തുപ്പ', ൨യമ്മു്, വിഴാലരി, ത്രിഫലത്തോഴു', ഇരുമ്പുപൊടി, അഞ്ജു. 
നക്കല്ലു' ഇവ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഗുളിക നേത്രരോഗങ്ങഠംക്കു വിശേഷമാകുന്നു. 

118 മരിചാമലകൈഃ കരഞ്ജബിീിജൈഃ 
ക്രമവൃദ്ധ്യം ഫലഭൂംഗതോയപിബ്ല്ൈഃ 
ഗുളികാ പടലം നിഫന്തി കണ്ഡയം 
തിമിരാണ്യ൪ബുദതോദദാഹശ്തൂലാ൯ 

കുരുമുഭകു ഭാഗം ൧ നെല്ലിക്കഠത്തോടു ഭഗം ൨. പുങ്കരി ഭാഗം ൩. ഇവത്രി 

ഫലക്കഷായത്തിലും കയയ്യ്യാന്നിനീരിലും അരച്ചൂണ്ടാക്കിയ ഗുളിക പടലം, ചെഠിച്ചി 
ല് തിമിരം, അര്ബുദം, കുത്തിനോവ്, കൂടിച്ചില്് , വേദന ജവ ശമിപ്പിക്കും. 

119 നക്തമാലഫലമേകമുദാരം പിഷ്ഠമാമലകജാതിരസാഭ്യാം 
൭ മമിച്ൃതിചക്ഷുഃ തദ'ദ്ൃശോസ്സരതതമഞ്ജയിതവ ധ്യായസ്സപണ്ണ്ൂസ ചെ റി ക്ഷ 

പുക്കരിമാത്രം നെല്ലിക്കാനീരിചും പിച്ചകുപ്പുനീ ിലും അരച്ചു” എപ്പാഴ്ചം (പതി 

വായി) കണ്ണ്ണില് അഞ്ജിച്ചല് സൂക്ഷ്കദര്ശനശകതി ഉണ്ടാകുന്നതണ്ട്ം 

190 ചന്ദനം സൈന്ധവം ലോധ്രം ഹരിതാലം മനുശ്ശിലാ 
ഏഷാ സുൂയ്യപ്രഭാവത്തിഃ നേരൂരോഗവിനാശിനീ. 

ചന്ദനം, ഇന്തുപ്പ, പാദച്ചഠറിത്തെലി അരിതരേം മനയോല ഇവ ബമം 

അരച്ചുണ്ടാക്കനാ വത്തിക്ക സൂയ്യുപ്രഭാവത്തി എന്നു പേര, നേത്രരേഗേങ്ങറം ശമി 

പ്പിക്കും, 



ഉനദ്്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൯൯: 

191] ശംഖമ്മഹാനിശാപത്ഥ്യാ നാഗരശ്ചേതി ഭാഗശഃ 

ജലപിഡ്റ്റൈര് കൃതാ വത്തിസ്സ്റാ ച നേത്രാമയാപാ. 

. ശംഖ്. മരമഞ്ഞഠാത്തൊലി, കട്ടക്കാത്തേട് കുക്ക് ഇപ വെള്ളത്തില് അരക്കു 

ഉണ്ടാക്കുന്ന വത്തി അഞ്ജിച്ചാല് എല്ല നേതൂര്രാഗങ്ങളു.ം ശമിക്കും. 

1 99 ശംഖനസ്സമുദ്രഫേനശ്ച മൂത്രേണാജേന പേഷിതം 

അപി വഷശതം പുഷ്ടാ൯ പ്രയോഗേണാശ്തു നാശയേത് 

ശംഖ്, കടല് നര ഇവ ആട്ടി൯മുതത്തിലരചുന്ടൊക്കെന്ന വത്തി കണ്ണിലെ ൭൭. 

വിനെ ശമിപ്പിക്കും. 

നേത്രഹിതങ്ങളായ പത്ഡ്യാനുഷ്യാനാദികറം. 

കണ്കരുതുന്ന നരന്മാ൪ നെപ്പരി കോതമ്പു വരകു ചെവപയവ് 

യവമെന്നീവകയെല്ലാം പഴതായതു നെയ്യുമായ്ഭജിക്കേണം 

അടപൊതിയന്നില സിതയും ജാംഗലമാംസഞ്ച മാതഠംനാരങ്ങ 

ഇന്തുപ്പും മുദ്വീകം ദീപ്യം വെള്ളം ഫലത്രയഞ്ച ഗുണം 

ഉദയത്യാസന്നാസ്ക്റേ മദധ്യാഫോ വാ ദിവാകരം തിക്ട്യം 

വെയിലപി നോക്കുകിലാകാ ഗ്രഹണംപേടസംവൃതോപി! നോക്കൊ.- 

കുടയുംനാല്പചെരിപ്പുംക്രടാതെ വഴിനടക്കെഘാ വിദ്വാന് രപ. 

ദഹിയാതെയുണ്ണ്ണൊല്പാ നെഞ്മുചുടീക്കുന്ന ചോവമുണ്ണ്ണൊല്ലാ 

വേഗനിരോധവുമരുതേയിവജയെല്ലാം നേത്രരക്ഷയായിവരും. 

വിശേഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു”. 

ദ്വേ പാദമധ്യയേ പൃഥുസന്നിലവേശേ 

ശിരോഗതേ തേ ബഹുധാ ച നേത്രേ 

താമ്രേക്ഷണോദ്വത്തനലേപനാദീന് 
പാദപ്രയുക്താ൯ നയനം നയന്തി. 

മലോഷ്ണുസംഘട്ടനപിഡനാല്ദൈൈ- 
സ്ന്റേ മൂഷയന്തേ നയനാനി മൂഡ്സ് 
ഭജേത്സദാ ദൂഷ്ടിഹിതാനി തസ്താ- 
ദുപാനദദഭ്യഞ്ജനധാവനാനി. 

രണ്ടു കാലിന്െറയും നട്ടില് രണ്ടു ഞരന്മുണ്ടു്. അവ കണ്ണിലോളംചെന്നി 
രിക്കുന്ന. അവ ഉടളംകാലിലെ ദോഷങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളേയും കള്്റിലോളം കൊ 

ഒ്ടുചെല്ലംം അതുനിമിത്തം ദോഷങ്ങളെ ക്കൊണ്ടും കണ്ണില് പലരോഗ ഞ്ങള്മുണ്ടാകു. 

എന്നറിഞ്ഞു മുഖം കഴുകുക, കാറല് കഴു ചകം, കുട ചെരവ്റ്് ഇവയോട്ടകൂടി നടക്കുക. 
ി 

ഇവജയെല്ലുംം നേത്രരക്ഷാകരമാണു് എന്നറിഞ്ഞു സ്വികായ്യുമായട്ടുളളയാകുന്നു. 

ഇതി നേത്രരോഗചികിത്സ. 



൩.00 സഹസ്രയോഗം 

കണ്ണ്ണരോഗനിദാനം, 

കിഞ്ചില് ചെവിയുടെ രോഗനിദാനം പറയാമിനി 
ടു | ൭ രം ന്രില് കളിപ്പുല്ും പെരുത്ത വെടികേഠംംക്കിലും 

പാരംചെവിചൊറിഞ്ഞാലും കോപിക്കും മുന്നുദോഷവും 
ചെവികേഠം പ്പിച്ചിഴിക്കുന്ന തൊണ്ണ്റേറുഞ്തരമ്പിലും 
അദ്ദോഷശാളകംപൃകിട്ടണ്ടാക്കും വ്യാധി കമ്ല്റ്റ്യോഃ 
തലയില് പാതികുത്തിട്ട ചെവിപാരമിവുന്നതു 
തണുപ്പു ഒരാട്ടുശ്രടാതെ കാലംചെ നു, പഠഴ്ുപ്പതു" 
വാതംകൊണ്ടുഭവിക്കുന്ന കള്സ്്ശൂല"യ്മുചല ലക്ഷണം. 
നോവും പഴുപ്പമുണ്ടായി മഞ്ഞളിച്ചുവ രും ജലം 
കൂറ പൊട്ടുകയും പിത്തകണ്ണ്ൂശുല?യ്മുച്ല ലക്ഷണം. 
കാലം ചെന്നുപഴുത്തിട്ടു വെളത്തചലമോലുക 
കഫഥംകൊണ്ടുഭവിക്കുന്ന “കണ്സൂശൂല"യ്ുല ലക്ഷണം, 
അടികൊണ്ടു ചതഞ്ഞിട്ടു ചോരകെട്ടിട്ട മെല്ലവേ 
പിത്തശൂല കണക്കായിവരും 44രക്തത്തിലോതിനു" 
നോവുംപനിയുമേറിട്ടു ചലം പലനിറത്തിലും 
ചാടിച്ചു൭ ചവികേളാതെ വരുമ്പോറം സന്നി പാതജം.? 

വായുശബൂദംദഠംചെല്ലന്ന ഞരമ്പുകളിലൊക്കെയും 
പുക്കിരുന്നലറിട്ടുളള ശബ്ദംകേംപ്പിക്ക മൂളുക 

ശംഖിന്െറയൊച്ചതോന്നിക്കും:കണ്ണുനാദ??സ്യ ലക്ഷണം. 
വായുശ്ശേഷ്ടത്തോടുക്രടി ചെവികേളാതെയാകിനാല് 

ഉറപ്പശബ്ദുംകേറംക്കാതെവരും ബേധിര്”"ലക്ഷണം. 
വാതത്തെക്കൊണ്ടു കഴ്ട്റ്റുസ്രോതസ്സില് ശ്രേഷ്ടാവുപററിയാല് 

നൊന്തിട്ടചെവികേളാതെ വരുമ്പോറം പ്രേതിനാഹ?മാം. 
കണ്ണൂകണ്ഡുവരുന്നേരം ചൊറിയും കാതൃപാരമായ്. 

നൊത്തുവിക്ീട്ടവരികില് ണ്ണ്ണശോപഹ ാമതിന്നുപേര. 
പിത്തംകൊണ്ടുപഴുത്തിട്ട ചുട്ടുനാവിച്ചലംവരും 

കൊഴുത്തിരിക്കയുംലെയ്യും പൃതികണ്ണ്ണാ:സൃ ലക്ഷണം. 

വാതാദികഠം ചെവിക്കുളളിലുള്ളമാംസം 'നുലച്ചതില് 

കൂമിയുണ്ടായ്ക്കരുന്നാകില് €ക്ൃമികള്്്ാ?മതിന്നുപേര. 
ചാറിഞ്ഞുകുരുവുണ്ടായാല് കേണ്ണവിദ്രധി??യെന്നുപേര് 

അതുപാരിച്ചനോവോടുക്രടിവന്നു പുറപ്പെടും 
ചെവിക്കുക്ളിലതിന്നപ്പേററം കണ്ണ്ണാഗസ്റ്സെ"?ന്നുപേരുമാം. 



മൃൃദ്ധവാംഗരോഗചികിത്സ ൩൦൧ 

നൊത്തുനാറിച്ചലംചാടി കേളാതേയാക്ിലേര്ബുടം? 

ശേഷ്ഠലീ"?4ക്രചികഴ്ക്ണ്ണ??ഞ്ച:; വിദാരീ??:കണ്ണൂശ ഷ്യലി 

കണ്ടിലയിവനാലിന്നും പറവാനുക്ള ലക്ഷണ; 

വാതം ഞരമ്പിലുറംപ്പക്കു നേപ്ല്ിക്കം ക്ണ്ണുവള്ളിയെ 

അങ്ങനെവളളിനേക്കമ്മോഠം % പാളിശോഷമതിന്നുചേര്. 

നേത്തുറപ്പുംളവളളിക്കു പേരു €%താന്ത്രികറയെന്നുമാം. 

കാതുകത്തിവളത്തുമ്പോഠം തെരുന്നനെ വളന്നനാഠം 

പാരമായിച്ചടവീക്കംനോവുണ്ടാം :4പരിപോടകേ?? 

തുല്ലാതാമെന്ന മുഴ്ടൊന്നു ലക്ഷണന്നാത്ര ദൃശ്യതേ. 

 കാതിലാഭരണംപൃണ്ടാര വള്ളിമേല് പുണ്ണുഴ്പ്പുമായ് 

വീക്കവും മൃടുമുണ്ടാകില് ചൊല്ലാം :ഗേപ്പീര?”മെന്നുപേ൪ 

സന്നിപാതമതാകമ്പോറം 4€“പാളീിശവ്യഥു""വെന്നുപേ൪.. 

കഫംകൊണ്ടുചൊറിത്തിട്ടു പാരം സൂക്ഷ്യങ്ങളാകിന 

കൃമിയുണ്ടായ്ക്കുരുന്നാകിലതു €ലിഫ്യാഖ്യ*?യാഷ്ണ്ുരും. 

ഇങ്ങനെയിരുപത്തഞ്ു കണ്ണൂുരോഗങ്ങളുള്ളതില് 

പിപ്പലിക്രചികണ്ണുഞ്ച വിദാരീസന്നിപാതജം 

ശുലനാലുമഡാധ്യങ്ങം താന്ത്രികാ യാപ്യയമായ്ക്ുരും. 
മറേറതിരുപതും നന്നായ” ചികിത്സിച്ചാല് ശമിച്ചുപോം 

വാതം പിത്തം കഫം രക്തം സന്നിപാതമിവററിലെ 

ശുലങ്ങം കണ്ണുനാദഞ്ച ബാധിയ്യം പ്രതിനാഫവൃം 

കള്സ്റുകണ്ഡൂതിശോഫഞ്ച പൃതികള്്ും തതഃപരം 

കൃമികണ്ണ്ുഞ്ച വിദ്രധ്യഥാശസ്സറരബുഭവും തഥാ. 

ക്രചികണ്ണം ശഷ്ടരലികാ പിപ്പല്യപി വിദാരികാ 
കണ്ണുശഷ്ടരലിയും പാളീശോഷം താന്ത്രികയും പുനഃ 

പരിപോടവുമല്ലാതം ഗല്ലീരശവയഥുക്കളും 

ലിഫ്യാഖ്യാഞ്ചേതി കള്ണ്ണുത്തിലിരുപത്തഞ്മുവ്യധികഠം 

ഇതില് പിപ്പലിയും സന്നിപാതശ്തൂലവിദാരിക: 

ക്രചികര്ണ്ണൂവുമിന്നാലുമസാധ്യം യാപ്ൃതാന്ത്രികാ 

മറേറതിരുപതും സാധ്യമിവററിന്െറ ചികിത്സകഠം: _.. 

കുള്ണറ്ഗുരോഗ ചികിത്സ 

വാതംകൊണ്ടുള്ള ശരുലയ്യുക്ച പ്രയോഗിക്കേണമിങ്ങനെ 
രേസോനം രവിപത്രേണേ? ത്യാദിനാ കദ്ല്റുപൂരണം 



സഹസ്രയോഗം 

ഉള്ളികായമരച്ചന്നു കള്്റുപൃരണവും ഗുണം. 

അരയാലക്കവില്വാനാം ഇലവാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞനീര് 
നിത്തേണം ഒചവുഥൃര്ടാടെ രാത്ര ചാല്പുകയേല്ലൃയും 

വാതഘ്ദ്വ്യസംസിദ്ഥം ഘൃതം സേവിക്ക രാത്രിയില് 
ചെവിനൊത്തു ചലംചാദും കഴ്ട്ുരോഗത്തിനഞ്ജസാ 
4 മഹതഃപഞ്ചമൂലസ്ധയത്യാദി? തൈലേന പൃരണം, 
ബാലാനാം ഹേതൃക്രടാതെ ചെവിയില് ചലമോലുകില് 
അമ്മേപ്ലാക്ര്ടനുതിററീട്ട ഉരതിച്ചാല് ശമനംവരും. 
കണ്ണൂരോഗങ്ങളുള്ളോരെ തേപ്പിപ്പാ൯ നാഗരാദിയും 
ത്രിഫലാദ്യസനാദ്യഞ്ച ഭൂംഗാമലകമാദിയും 
കൊള്ളാം തല നനയ്യ്ൊല്പാ പച്ചുവെളളംകടിക്കൊലാ 

പിത്തോത്ഥകണ്ണുശുലയും നിത്തുവാനുള്ള നെയ്കളും 

/ജിവന്ത്യാടിഘൃതം? നന്നു് വിദാ്യാദിഘൃതംതഥാ 

ചെറുതാംപഞ്ചമൃലംകൊണ്ടുണ്ടാക്കും നെയ്യമത്തമം 

ഈനെയ്കഠംക്കൊക്കെമുദ ികംനന്നായ്ക്രട്ടിട്ടകാച്ചണം. 

എരട്ടിമധുരം കല്പക്വാഥമായ” വെന്തനെയ്യുമാം. 

എരട്ടിമധുരക്വാഥേ ശിത്ദ്രവ്യങ്ങറം കലപമായ? 
കാപ്പിട്ടുളള ഘൃതം നിത്താം പിത്തശുലയ്യഛ കണ്ണ്ൂയോഃ 

ദ്രാക്ഷായഷ്ഠിശൃതം സ്തന്യം ശസ്യതേ കണ്ണൂപൂരണേ 
കപശൂലയ്യചെയ്യേണം ധൂമഗണ്ഡൃഷനസ്ൃയവും 
ഉഷ്ണ്ുദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു കള്ണ്ണപൂരണവും ഗുണം. 

ലത്ുനാദ്രകശിഗ്രണാം മുരിംഗ്യാമൂലകസയ ച 

കദള്യാശ്ച രസഃ ശ്രേഷ്ഠഃ കടുഷ്ണുഃ കണ്ണുപൃരണേ. 

ഇഞ്ചി, വെള്ള ഒമി, മുര। അവേര്തൊംലി, പുനര്മ്മുരിഅ്ങവേരു” മുള്ളങ്കിക്കിഴങ്ങു” 

(കനകവാഴ ഏന്നും പക്ഷം, കദളിവാഴമഠണം ജവ ഇടിചുപിഴിഞ്ഞനീര് ചെമ 

ചൂടോടെ ചെവിയില് നിത്തുക: 

8 അക്കാംകരംചതയ്യരാതെ തൈലേമുക്കിപ്പ്യൊതിഞ്ഞതു 

മണ് പൊതിഞ്ഞിട്ട ചുട്ടുണ്ടാം രസഞ്ച കഫശ്തൂലജിത്. 

മുളമ്പൊരിയുമാട്ടിന്െറ മൂത്രവും ചേത്ു്തകാച്ചിയ 

എണ്ണുനത്തുകയും നന്നു” ശ്രേഷ്ടശ്രുലഹരം പരം. 

രക്തശ്ൂലയ്യുച, ചെയ്യേണം പിത്തശുുലയ്യ ചൊന്നതു” 

സന്നിപാതത്തിലേതിന്നു മൂന്നുംക്രടെ പ്രയോജയേത്. 
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ഉദുദ്ധവാംഗരോഗചികിത്സ ൩0൩. 

വിശേഷാല് നാരകത്ത'ന്െറപത്തേ കാച്ചിയ എണ്ണുയം 

ൃരലെണ്ണ്ണയുമാം താനും സന്നിപാതത്തിലേതിനു”. 

കളല്ഗത്തിലുള്ള പുണ്ണ്ിന്നു് ന ൃ ഗ്രോധാദിഗണേന വാ 

സുരസാദിഗണംകൊണ്ടോ കഷായംവച്ചു നിത്തുക 

ഇതുകൊണ്ടെണ്ണാകാച്ചിട്ടു ചെയ്യാം നിത്തുക നസ്യവും 

ബാധിത്തുകണ്ണ്ണുനാദങംളൂണ്ടാ്ക്കരികിലന്നുട൯ 

ചെയ്യേണം വാതശ്ൂലയു്ച ചൊന്നപോലെ ചികിത്സക. 

ചെറകടുകാട്ടിയതെലം വാതഷ്മുദ്രവ്യസാധിതം നന്നായ" 

നിത്തേണംകണ്ണുത്തില്പൊങ്ങിടും കണ്ണ്ണനാദമുടനേപോം 

കണ്ഡയബാധിയ്യകൃമികഠം പൃതികള്്ണാദിയൊക്കെയും 

/ശുഷ്ടാമലകതശ്തുണ്ഠപ്യാദി? ക്ഷാരതൈലേന നശ്യതി 
മുഖദന്താമയങ്ങാംക്കുമിത്തൈലം ഗുണമായ്ത്കുരും. 

കമ്ല്റുവിദ്രധിയുണ്ടായാല് വിദ്രധീടെ ചികിത്സകറം 
വിദാരികാര്ബുദമ്ങംക്കു,മശസ്സിന്സം ചികിത്സകറം 

തേററാമ്പരലരച്ചിട്ട ദൃഷടു നീക്കിട്ടചെയ്യണം 

പാളിശോഷംശമിപ്പിക്കാ൯ പന്നിനെയ്രേയ്യവള്ളിമേരു. 

അരക്കമുക്കുരം നല്പമെഴുകിത്യാദി ബ്ലഹണാല് 
പന്നിനെയ്യില്കുഴമ്പാക്കി തേച്ചാല് വള്ളിതടിച്ചുപോം. 

ഞെരിഞ്ഞാംപുളിമൂലത്തേ തേങ്ങാനെയ്യില്വറുത്തുടന് 
അരച്ചുതേച്ചാലൊഴിയും വള്ളിമേലുളള പുണ്ണുകഠം 

നടുക്കി൯നടുവേകിറി മുഴചെത്തി വഠട്ടക 
കാതൊട്ടുവളരാത്തോക്കു വഴിപോലെ വളത്തുവാന് 

“ജലശൂുകസ്വയംഗുഛേത്യാദിായായുള്ള നെയ് ഗുണം 
4; ഭൂമീകദംബസ്വരസോത്ചയാദിതൈലവുമത്തൂുതം. 
മുലനുന്നായ” വളത്തേണ്ടും നവനിതവചാദിയാം 
എട്്റുമാറത്തുനന്നായിത്തേപ്പിച്ചാല് വളരുംമുല. 

ചെവിയില് കിടങ്ങഠം കടന്നാല് 

എവമ്പൂമൂട്ടയരുമ, പാററയോ ചിതല് മൂട്ടയോ 
വേട്ടാവെളിയനോ കട്ടേ്്റ പുക്കാല് കല്ലപ്പുനീരുതാന് കാള് 
കാച്പിയിട്ടൊട്ടുകയടോടെ നിറച്ചാല് ചത്തു പോമവ. 
ചികിത്സയിങ്ങനെ ചെയ്താല് കങ്ണ്ണരോഗമൊഴിഞ്ഞുപോം. 



൩0൪ സഫസ്രയോഗം 

11 രസോനം രവിപത്രേണ പുടപാകം പ്രസാധയേത് 
കദുഷ്ണുസദ്രസസ്ത്രസ്യ കഴ്്്നശൂലവിനാശനം. 

വെള്ളി എരുക്കിലയില് പൊതിഞ്ഞു ശീലമണ്ചെയ്യൂ ചുട്ടെടുത്തു പിഴി ഞ്ഞെടുക്കുന്ന നീരു ചെവഥുടോടെ ചെവിയില് നിത്തുകു കണ്ണൂശ്രുല ശമിക്കും, 
18 ഉളളികായമരച്പിട്ട അക്കപത്രപ്പലേപിതം 

വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞുള്ളരസം കന്ണ്ുശൂലം വിനാശയേത്. 
19 മഹരഭപഞ്ചമൂലസയ കാഷ്മാത് ക്ഷരമേന വേഷ്ടിതാത” 

തൈലസിക്താത' പ്രദീഫ്യാഗ്രാത' സ്ന്റേഹസ്സദ്യേം രജാപഹഃ 
വലിയ പഞ്ചമൂലംംകുമിഴ, ക്രവഭം, പഠരിരി, പയ്യാഴാന്ത, മുഞ്ഞ ഇവ. 

ററിന്കമ്പില് ,വേരിലുമംം?) വീരാളിപ്പട്ട കറി തൈലം (എഴ്ണ്ണുയേം കടുകെണ്ണയേഠ കോരിയൊഴിച്ചു കത്തിച്ചു (വ്രണടെ ഭര൨ം തെലംപോലെ പാകം) വീ, യിയെടുക്കുന്ന 
തൈലം ചെവിനോവു*, ചലംവരിക ഇവ ശമിപ്പ്ിക്കം. _. ഭേവതാരക്കഷില്യം 
ഈയവണ്ണൂമാകാം, 

അക്കാങ്കരാന്ുപിഷ്ണംം സ്സൈലാക്താന് ലവണാമ്വിതാന് 
സന്നിധായ സ്നുഹീകാണ്ഡേ കാരിതേ തച്ലൂദാവൃതേ 
സ്വേദയേത് പുടപാകേന സ്വരസഃ ശ്രുലജിത് പരം. 

ഫഎരുക്കിന്ക്രമ്പു' (രുന്നു, എണ്ണയില് നനച്ചു” ഇന്തുപ്പം പുളിയുംക്രടി തിരുമ്മി 
(അരയ്കയുമഠാം) കളളിത്തണ്ടു തൃരന്നു് അതില്വച്ചു കള്ളിയിലകൊണ്ടു കെട്ടി 
പുടപകേചെയ്യു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത രസം ചെവിയില് ഒഴുക്കുക. ശ്രുല ശമിക്കും, 

9] രസേന ബീജപൂരസ 2.) കപിത്ഥസ്വരസേന വാ 
ഴ് കണ്ണുപൂരണമാത്രേണ കഴ്ണ്ത്റപൃയം വ്യപോഹതി. 

മാതളനാരങ്ങാനീരും, വിഭനാഴനീരും ചെവിയില് ഒഴുക്കു കണ്ണുശ്രൂല 
ശമിക്കും. കണ്ണുപൂയവും ശമിക്കും. നൃഗ്രോധാദിഗണം നേത്രചികിത്സയിലുണ്ടു” 

29, സുരസാദിഗണം 

സുരസയുഗഫണിഞ്ജം കാലമാലാ വിഡംഗം 
ഖരബുസവൃഷകണ്ണ്ണി കട'ഫലം കാസമര്ദ്ഃ 
 ക്ഷവകസരസിഭാര്ങാഗി കാമുകാ കാകമാചീ 
'കലഫലവിഷമുഷ്ടീഭൂസ-തൃണോ ഭൂതകേശി 
സുരസാദിഗണഃ ശ്രേഷ്ടമേദഃകൃമിനിഷു,ഭനഃ 
പ്രതിശ്യായാരുചിശ്വാസകാസഘ്്ലേം വ്രണശോധനഃ 

തുഭസി രണ്ടും, മണിക്കഞ്ഞകം, കരുംകഞ്ഞകം, വിഴാലരി, വലിയ കടലാ- 
ടിവേ൪, എലിച്ചെവി, കുമിഴിന്വേരു”, പെന്നോന്തകരവേര്, തുന്ഖവേരു', കാട്ടുതുള 
സിവേര്, ചെവതേക്കിന്വേരു*, കുരുക്കു ത്ത മുല്പവേരു്, കരിന്താളി, അടയഷ്ക്തരാമണി 
യന്വേരു, പുഠംകൈനാറി (കാട്ടപ്പ ഏന്നു മതാന്തരം), ഞൊങ്ങണംവുല്ലു” (ചെഅ്ങ 
ണംപല്ല്), മാഞ്ചി ഇവ സുരസാദിഗണം, കഫം, മേദസ്സ്, കൃമി, പീനസരോഗം, 
അരുചി, കാസം, ശ്വസേം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. വ്രടനം ശുഭ്ധമാക്കുംം 

ഇതി കണ്ണ്ണരോഗചികിത്സ. 



ഉ൭ദ്മാവാംഗരോഗചി കിത്സ 
൩൧0൭ 

നാസികാരോഗനിദാനം 

ഫിമം പൊടി കൊടുങ്കാററ,ങ്ങേഠംക്കയേറെയുറങ്ങുക 

കണക്കിലേറവെപ്പ്ൊക്കിട്ടോ, താഴത്തിട്ടോ തലവഷ്ക്യും 

ഉറക്കിളയ്യയും വെള്ളം മാറിമാഠിക്കളിക്കയും 

മലമൃത്രനരോധങ്ങളെന്നോരോന്നു നിമിത്തമായ 

വാതാഭിമുന്നും കോപിച്ചാല് മൂക്കുപാരം കനത്തതില് 

പലദണ്ഡത്തെയുണ്ടാക്കും ത്രിദോഷ ഠം ശരീരിണാം. 

' വാതകോപത്തിലുണ്ടാകും മുഖത്തിന്നുവററംച്ചയും 

തൃമ്മലുണ്ടായ്ത്ക്രുംപാരം മുക്കുനന്നായടച്ചുപോം 

തലശംഖരംറം കുത്തിട്ടു തണുത്ത ജലമോലുക ) 

ഈവഴ്ലന്നമെപ്പാമുണ്ടാകില് വോതപീിനസാമെന്നുപേര്. 

തണ്ണ്ീദ്ദാഫത്തോടുക്രടി പിത്തംകൊണ്ടുവരും കുരു 

പിന്നെ രൂക്ഷങ്ളായിട്ട ചുവന്നുഷ്ല്ലങ്ങളാകിന ക 

 വെള്ളവുംശ്രേഷ്ഠിവുംചാടുമതി൯പപേ൪ പോിത്തപീനസം? 

ശ്ലേഷ്ടകോപത്തിലുണ്ടാകും ചോവവേണ്ടാതെയും ചുമ 

ദേഹം കനക്കയും രദ്രി വാ പാരം മധുരിക്കയും 

മൃക്കപാരം ചൊറിഞ്ഞിട്ടു സ്ത്റിശ്ധമായ” വെള്ളമോലുക 
ശ്രേഷ്ട ൨൦ വളരെച്ചാടും ശ്ശൃഷ്ടപ നസാലക്ഷണം. 

എല്ലാഭോഷങ്ങളുംക്രടി കോപിച്ചാലിവയൊക്കെയും 
ക്രടിറ്ടണ്ടടായ്ക്കരും മുക്കില് പിനസം സന്നിപാതജം. 

രക്തംകോപിച്ചുമൂക്കിന്െറ ഞരമ്പില്ചെന്നുക്രടിയാല് 
കണ്ചുവക്കും മാരതരിക്കും ചുടുണ്ടാമിന്ദ്രിയങ്ങളില് 
ശ്വാസം കാസം വാവറാംച്ച വ്ളാപ്പുറംനോക മുക്കിലെ 
ശ്വാസംഭുഗ്ലന്ധമാംപിന്നെ 'നാവിനില്പ രസജ്ഞത 
മൂക്കഗന്ധത്തെയറിയാ,യെന്നെല്ലാമായ്വരുന്നനാഠം 
ഉപേക്ഷിക്കില് ശമിക്കാത്ത “ഘരക്തപിനസാലക്ഷണം, 

എരിച്ചതതിയായുള്ള രിക്ട്ൂദ്രവ്യത്തെ നാറ൨൮ക 
കോലോ വണയോ: തട്ടി മൃക്കിലെയെല്ലപൊട്ടുക 
വെയില്കൊള്ളൂകയെന്നോരോന്നുണ്ടായിട്ടു വരുന്നനാഠം 
വായുകോപിച്ചു ശൃാഗാടംമമ്മങ്ങളവനാലിനെ 
ഒന്നാക്കിക്കണ്ണജിഹ്വാക്ഷി,നാസാരന'ധ്രങ്ങളില് സഭാ 
നിന്നിട്ടുവായതുമ്മിക്കു, ന്നതിന്െറ പേര് €ഭൂശക്ഷവം 2 
മാരുതന് നാസികാസ്ര്രോതസ്സി്ംലുള്ള കഫത്തിനെ 

2] 



ന 

൭൦൩൬ സഫസ്രരയോഗം . 

ശോഷിപ്പിച്ചിട്ടടയ്യ്,മ്പോഠം*നാസികാശോഷാമെന്നുപേര്. 
മൂക്കുവിക്ങിവരുന്നാകില് അതി :നാനാഹാമെന്നുപേര്, 
പഴുക്കുംമൂക്കുപിത്തേന 4€നാസാപാകാമരിന്നുപേര്. 
വെമുളംപോലേമുൂക്കൊലിക്കും 4“നാസാസ്ര്രാവസ്യാ?ലക്ഷണം 
ശ്രേഷ്ടമാഗ്ലം മുടക്കുമ്പോഠം ഉണ്ടാം കവകറുക്കയും 
കുരുവും ചുമയും നോവുമുണ്ടായിട്ടു വഴുന്നനെ 
കോലാട്ടിന്മൂക്കിലെശ്ശേഷ്ടംപോലെയുള്ളതു പിനസം. 

ട് 

രക്തകോപത്തിലുണ്ടാകും കവത്തനുര മൂക്കിലു: 
തൊട്ടുക്ൂടാതെയാഠമൂക്ക് :വിദശ്ധാ്മു്ള ലക്ഷണം, 

മുൻ: മായ് മാംസമണ്ണ്ണാക്കില് മൃക്കിഅശ്വാസംവരുന്നതു” 
വെടക്കുപോലെനാവമ്പോഠം :“പൃതിനാസാമതിന്നുചേര്, 
ദോഷങ്ങറംമൂന്നും കോപിച്ചു തല്ലകൊള്ളൂകയെന്നിവ 
തുണ്ടാകില് പഠരമായിട്ടു തലകത്തിട്ട മൃക്കിലു 
ചോരക്രടിച്ചലംചാടും :പൃയരക്താമതിന്നുപേര്, 

പിത്തശ്രേഷ്ടങ്ങളുംംപ്പക്കു നിഠത്തെന്നാലുടന്൯ മരുത" 
കഫഥത്തിനെ വരട്ടിക്കൊണ്ടടയ്യ്ഛം €പുടകാത്തിന൯്. 

ചുവന്നും ചെമ്പരുത്തി പു പോദ്പെയുണ്ടാകുമ൪ബുദം 

അര്ശ്ശ പോലെയുണ്ടാകില് :നാസാശസ്സാതു നിശ്ചയം, 

മുക്കത്തു പതിനെട്ടായിട്ടുണ്ടെ വ്യാധികളെന്നിവ 
വാതം പിത്തം കഫം സന്നിപാതം രക്തമിതഞ്ചിലും 

ഓരോപീനസമുണ്ടാമതഞ്ും പിന്നെ ഭൂശക്ഷവം € 

നാസികാശോഷമാനാഫഹം നാസാപാകം തതഃ$പരം 

നാസാസ്രാവഞ്ച പിന്നത്തെ പി നസഞ്ച വിദശ്ധയും 
പൃതിനാസം പൃയരക്തം പ്ിടികാ വിദ്രധി തഥാ 
അര്ബ്ുദഞ്ചാപി നാസാശ,സ്ലിങ്ങനെപതിനയെട്ടിവ. 
അതഃപരമവററിന്െറ ചികിത്സപറയുന്നിതു”:--- 

നാസികാരോഗചികിത്സ. 

പീനസം യാപ്യമെന്നാലും നിദാനത്തിലിരിക്കണം 

തലയയ്ഛ തരിഫലാട്ലയെണ്ണൂ ഭൂംഗാമലകമാദിയും 

കൊളളാമസനവിലപാദി ചന്ദനാദ്യഞ്ച തൈലവും 

നാഗരാല്ലെഴ്ണ്ണുയുംകൊള്ളാം തേപ്പാന്പിനസരോഗിണാം 

ഇവറെറക്കൊണ്ടുഗണ്ഡൂഷം നസ്യവും പിനസേ ഹിതം. 
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൧4 

൧൭ 

2൫ 

മൃദദ്വ്വാംഗരോഗചി കിത്സ 
൩൨0൭ 

എരട്ടിമധുരം നല്ല കടുത്രയഫലത്രയം 

ഏഴുംപൊടിച്ചു കര്പ്പരംക്രട്ീടിടുക മൂദ്ധനി 

തലയില് കാറവുതട്ടാതെ തൊപ്പ്യിയിട്ടിട്ടുകെട്ടണം. 

ലഘ്വമൂസിഭാമാമന്നമിവകക്കബളികൃതം 

കറേക്കുറെ ഭജിക്കേണം പച്ചവെള്ളംകടിക്കൊലാ 

ധന്വമാംസഞ്ച പേരാലി൯ വേടും പയറുശക്കര 

കടുത്രയഞ്ച ഗോതമ്പൂ മാതൃുളംഗഫലഞ്ച തേ൯ 

പഴേകള്ളൂ,മുരിങ്ങച്ചാ൪ ദശമൂലാംബുവെന്നിവ 

സ്വേവിക്ക പീനസഡവ്യംധി,യുള്ളവക്കും ഗുണം തുലോം. 

സേവിപ്പാന് 4 വ്യോഷതാലീസമാദിയാം വടകംഗുണം. 

നന്നു വാതപ്രതിശ്യായേ വിദായ്യാദിഗണം ഗുണം 

കഷായംവച്ച സേവിക്ക നസ്യം ഗണ്ഡൂഷവും ഫിതം 

അര്ദ്ദിതത്തിന്നു ചൊല്പിട്ടുള്ളവയും ഗുണമായ്ക്കുരും 

പിത്തപിനസമുണ്ടായാല് മധുരം ശിതളങ്ങളും 

:ധേവത്വകാത്രിഫലേ”ത്യാദി തൈലംകൊണ്ടുമ്ളനസ്യവും 

കഫപിനസമുണ്ടായാല് ഗുണം പട്ടിണിച്ഛൂദ്ദിയും. 

അരച്ചുതലയില്തേ പ്യൂ വെളു ത്തകടുകാദരാല് 

കടുത്രയംപൊടിച്ചിട്ടു നസ്യം സേവിക്കയുംഗുണം 

വ്വ്യോഷോരുപൃഗക്ൃമിജത് എന്നുള്ള പുകയുംഗുണം. 

തീഷ്ട്ലചുള്സും പ്രയോഗിക്ക പുടപാകേ ഭൂശക്ഷുവേ 
ഇവകൊണ്ടുള്ള നസ്യഞ്ച ഫ്രാണയോദ്ധൂമവുംഗുണം 

%€ ശുണ്ണികഷ്യാദടി?തൈലേന നസ്യം നന്നു ഘൃതേന വാ 
നാസാശോഷേ ബലാതൈലം തേയ്ലു, നസ്യം പുകയ്ക്യും 

സ്ത്റിശ്ധമായി വിയല്ല്യിക്ക :നാസാനാഹത്തിനും??ഗുണം 
പാകദീഫ്ളികളുണ്ടായാല് പിത്തത്തിന്െറ ചികിത്സകറം 
തക്ഷ“ണനസ്യാദിചെയുമ്പോഠംനാസാസ്ധരതിശമിച്ചുപോം 
കപാഥഘ്ലങ്ങഠം പ്രയോഗിക്ക പൃതിനാസത്തിനുത്തമം. 

; ശിഗ്ര,സിംഹീനികുംഭാദി ാതൈലംകൊണ്ടുള്ള നസ്യമാം 

പൃയരക്തത്ത] നാവോളം ശിതളൌഷധമുത്തമം 

നാസാശസ്സ൪ബുദം വിദ്രധ്യെന്നിവ്യാധികഠംമൂന്നിനും. 

പരുവയ്യു,,ള്ളതോല് മത്തെറം മധുകഞ്ച കടുക്കയും 

ഇരുമ്പോടു കവത്തിയം വയമ്പുമിവയൊക്കെയും 



൩.൦൮ .സഫസ്രയോഗം 

ഗുളികീകൃത്യ തേന്വീ(്രിയരച്ചാല് തേയ്മ്, മുക്കിലു 
അതുകൊണ്ടു ശമിക്കാഞ്ഞാല് ശ്്രൃംപുട്ടിട്ടുകാച്ചുക 
: നികുംഭകംഭസിന്ധൃത്ഥാമെന്നവത്തിയുമുത്തമം. 

217. വ്യോഷാദിവടകം. 
വ്യോഷതാലിസചവികാരിന്ത്രിണികാശുവേതസം 
സാഗ്ധ്യജാജീദ്വിപലികമേലാത്വക്പത്രപാദികം 
ജട ഗുരാത്തുലംഭോന പക്വേന വടകീകൃതം 
പിനസശ്വാസകാസഘ്ലും രുചിസ്വരകരം പരം. 

ത്രികടുക് താലീസപത്രം കാട്ടുമുളകിന്വേര് ഞെരിഞ്ഞാംപുളിക്കിഴങ്ങു” 
കോല് പ്പൂഭിഞരമ്മു” കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു” അയമോദകം ഇവ ൨. പലംവീതം, ഏ 
ലത്തരി ഇലവര്ങം പച്ചില ഇവ അരപ്പലംവീതം. ൫൦ പലം ശക്കര, ഇവ ചേ 
ത്ത വടകമുണ്ടാക്കി സ്നേവിക്കു പീനസം ശമിക്കും. ശ്വാസം കാസം ഇവയ്യ്ം ന. 
ന്ന് രുചിയുണ്ടാവാനും സ്വരം തെളിയാനും നന്ന. 

[1 

28. ധവത്വഗാദിതൈലം 
ധവൃത്വക്ത്രിഫലാശ്യാമാശ്രീപക്ല്്റീയഷ്ഠിതില്പകൈഃ 
ക്ഷിരേ ദശഗുണേ തൈലം നാവനം സനിശൈഃ പചേത? 

അമാവേര് ഇലവര്ങം ത്രിഫലത്തോട് കൊനാടത്താലി കുമിടിന്വേരു? ഇരട്ടി 
മധുരം മഞ്ഞ കമ്മട്ടിത്തെലി ഇവ അരച്ചുകലക്കി പത്തിരട്ടി പാല്ചേത്തു് എണ്ണൂ. 
കാച്ചിയരിച്ചു നസ്ൃയംചെയ്കം 

29, വ്യോഷോരുപൃഗാദി വത്തി। 

വ്യോഷോരുപൃഗകൃമിജിദ്ദാരുമാദ്രിഗദേംഗുദം 
വാത്താകബീജത്രിവ്ൃതാസിദ്ധാത്ഥാഃ പൂതിമ്ത്സ്യകഃ 
അഗ്നിമന്ഥസ്യ പുഷ്കാണ്ു പിലുശിഗ്രഫലാനി ച 
അശ്വവിഡരസമുൂത്രാഭ്യാം ഹസ്തിമുത്രേണ ചൈകതഃ 
ക്ഷയമഗഭാം ക്ലതാം വത്തിം ധൂമം ഫ്ര്യാണാസ്ൃയതഃ പിബേത. 

ത്രികട ആവണക്കിന്വേരു” വിഴാലരി ദേവതാരം കട്ടതിപ്പലിവേരു” കൊട്ടം. 
ഓടല്ക്കരു ചെവവഴു തിനയരി, ത്രികോല്ലക്കെന്നെ കടുകു” പീനാറി (പൂതവ്ൃക്ഷം) 

മുഞ്ഞപ്പവ് ഉകക്കുരു മുരിഅ്ങക്കുരു ഇവ ത്ആനമൃത്രത്തിലും കുതിരലത്തിനീരിലും കുതി. 
രമൃത്രത്തിലും അരച്ചുണക്കി പുകയേല്ലയിക്ക. 

30. ശ്ുന്ന ച്ചാടിതൈലചം 

ശുണ്ണികുഷ്ുകണാവേല്ലദ്രാക്ഷാകല്ല_കഷായവത' 

സാധിതം തൈലമാജ്യം വാ നസ്യം ക്ഷവപുടപ്രണുത് 
ചുക്ക് വെള്ളക്കൊട്ടം തിപ്പലി വിഴാലരി മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഇവ അരച്ചുകല 

ക്കി നെയ്യോ എണ്ണ്ണുയേം കാച്ചിഅരി മ) നസ്യംചെയ ക. ഭൂശക്ഷ്യവം പുടപാകം ഇവ 

ശമിക്കും. മി 

81. ശിഗ്ര,സിംഹ ് യാടിതൈചം 

ശിഗ്ര സിംഹിനികുംഭാനാം ബീജൈഃ സവ്യോഷസൈന്ധവൈഃ 

സവേല്പസുരസൈഡസ്യ്ൈലം നാവനം പരരമം ഫിതം. 



 ഉഭ്വാംഗരോഗ ലികിത്സ ൩0൯ 

'മരിഅ്ങക്കരു, ചെവവഴുതിനയരി, നാഥടന്തിക്കുരു, ത്രികടടക് ഇന്ത്രപ്പ്, വിഴം 

ലരി, തുളസിക്കതിരു” ഇവ അരച്ചുങ്കലക്കി എണ്ണ കാച്ചിയരിച്ചു നസ്വംചെയ”കു; 
പീനസം മുതലായവ ശമിക്കും. 

99, നികുംഭകംഭാദി വത്തി. 

നികുംഭകുംഭസിന്ധുത്ഥമനോഫ്വാഹ്വകണാഗ്ിഭിഃ 

കലുപിതൈര്ഷ്യതമദ്ധ്വക്താം ഫ്ര്യാണേ വത്തിം പ്രയോജയേത്. 

നാഥദന്തിവേര്, ത്രികോല്ലക്കൊന്ന, ഇന്തുവ്വ്, മനയോല, തിപ്പലി, കൊടടവേ 

ലിക്കിഴങ്ടു്” ഇവ പൊടിച്ചു തിരിതെവത്തു തേനും നെയ്യുംചേത്തു പുകയേല്ലിക്കു 
ഗസോരോഗഗങ്ങഠം ശമിക്കംം 

ഇതി നാസാരോഗചികിത്സ, 

ഓഷ്ടരോഗനിദാനം. 

മത്സ്യഞ്ച പച്ച(ന്നി)മാംസഞ്ച ഉഴുന്നിന്െറപരുപ്പിവ 
തിങ്ക പിന്നെ ദധിക്ഷിരംമല്യേക്ഷരസസേവയും 
പല്ലതേഷ്ക്തായ്കയും പിന്നെ വല്ലാതേപോയ്ക്ക്കിടക്കയും 
വിരേചനസിരാവേധം ഛദ്ദിഗണ്ഡൂഷമെന്നിവ 
വിധിച്ചവണ്ണംചെയ്യാഞ്ഞാല് ത്രിദോഷക്ഷോഭവുംവരും 
അതിരശ്രേഷ്ഠാവുകോപിച്ചാല് മുഖത്തുണ്ടാസ്ത്ുരുന്നതു 
എഴുപത്തഞ്മുരോഗങ്ങളവറെറപ്പറയുന്നിതു: __ 

ഓാഷ്ടത്തില്പതിനൊന്നുണ്ടു കവിളത്തൊന്നു, മോണമേല് 
പതിമുന്നാം നാവിലവപത്തിരണ്ടു,ണ്ടു പല്ലിലും. 

അള്ത്്മാക്കിലെട്ടു,കണ്ഠത്തില് പതിനെട്ടെ,ട്ടവായിലും 
മുഖത്തെല്ലാടവുംക്രടെയുകൃളൂ വ്യാധികളിങ്ങനെ 
എഴുപത്തഞൂകാണ്മാനു,ണ്ടവററിന്നുള്ള ലക്ഷണം: 

ചുണ്ടുരണ്ടായ്ക്കുരുന്നാകിലതു*“ഖണ്ഡോഷ്ട്??ലക്ഷണം. 
ശംഖോടുകഴലുംകൊമ്പും മുഖവിണയുമൂതുക 
പാരമതുമ്മുകയെന്നോരോന്നുണ്ടായാല് വാതകോപതഃ 
ചുണ്ടുരണ്ടുമിവന്ന്ട്ട നൊന്തുകീറിക്കനത്തതില് 
മിനുപ്പ്ക്ടടാതെവന്നു തരിപോലെ പുറപ്പെടും 
ഈവണ്ണ്ണമെല്പാമുണ്ടായാലോഷ്ടകോപാമതിന്നുപേര്. 
ഭലരക്ഷ 'ണമായിട്ടെഴുന്നിട്ട കടുകോടുസമങ്ങളായ" 
പുറപ്പെട്ടൊഴുകും ചുണ്ടു. “പിത്തപാകസ ലക്ഷണം. 

ശ്ലേഷ്ടംകൊണ്ടുവെളുത്തിട്ട വിങ്ങിനന്നായ” കനത്തതില് 
വളരെക്കുരുവുണ്ടാകും “്ലേഷ്ടപാകസ്യ"*ലക്ഷണം. 



൭൨..൧0 സഹസ്രയോഗം 

നിറങ്ങറം പലതായുണ്ടാം ചുണ്ടിന്മേല് വളരെക്കുരു 
അതി ലൊട്ടുപഴുത്തിട്ടും പഴുക്കാതെയുമായ്ക്കരും 
പാരം പവപറുപ്പുണ്ടാം 44സന്നിപാതസ്യ?ലക്ഷണം. 
രക്തംകൊണ്ടുചുവന്നിട്ടു ചുണ്ടുവീങ്ങീട്ട,ചുണ്ടുകഠം 
ലത്തപ്പഴത്തിനെപ്പോലെ വരും ചോരയൊലിക്കയും 
ഉണ്ടാകുന്നതു പാരിച്ചു “രക്തപാകസ്യ?ലക്ഷണം. 

ഇതുപേക്ഷിക്കിലാരോഗം മുക്കി ലര്ബുദ?"മായ്ക്കുരും. 

രക്തപാകത്തിലേരക്തം ക്ഷയിച്ചിട്ടവരുന്നനാഠം 
ുണ്ടുമര്ബുദമായ”ത്തീരു മെന്നാ/ല൪ബുദാമെന്നുപേര്. 

മാംസദോഷത്തിനെക്കൊണ്ടു ചുണ്ടുക്രടിപ്പഴുത്തതില് 
പുഴുകണ്ടായ്ക്കുരുന്നേരം %മാംസപാക്മതിന്നുപചേര്. 

മേദസ്സകൊണ്ടുവളരെ വിങ്ങിനൊത്തുമുദൃത്വവും 
ക്രടിയുണ്ടായ്ക്കരുന്നാകില്  മേദഃപാക?മതിന്നുപേര്. 

മുറിഞ്ഞാല്വിങ്ങിമൊരികില് €“ക്ഷതപാകാ?മതിന്നുപേ൪ 

ചുണ്ടുപാരംചൊറിഞ്ഞിട്ടു വിങ്ങിനന്നായ്ക്കുനത്തതില് 
നീല്ല്യോളപോലെയുണ്ടാകില് :ജേലാര്൪ബുദ??മതിന്നുപേര്. 

ഇങ്ങനേപതിനൊന്നുണ്ടു ചൃണ്ടിന്മേല് വ്യാധിയായതു”: 
ഖണ്ഡോഷ്ഠമോഷ്ടഠകോപഞ്ച പിത്തപാകം തഥാ പുനഃ 

ശ്ലേഷ്ഠുപാകം തഥാപിന്നെ സന്നിപാതസ്യ പാകവും 
രക്തപാകാര്ബുദമ്മാംസപാകം മേദോത്ഥപാകവും 

ക്ഷതപാകം തഥാപിന്നെ ജലാര്ബുദവുമങ്ങനെ 
പതിനൊന്നുണ്ടു ചുണ്ടത്തും കവിളത്തൊന്നതര്ബുഭദം. 

ഇതി ഓഷ്ടരോഗനിദാനം. 

ഓഷ്യയരോഗചികിത്സ. 

ഖണ്ഡോഷ്യയത്തിന്െറയററങ്ങറം വ്രണമാക്കിട്ടുരച്ചുടന് 
കത്തിക്കെട്ടിട്ടചെയ്യേണം വ്രണത്തിന്െറചികിത്സകറഠം. 

88 :യദ്ടിജ്യോതിഷ്ടതീത്യാടി? തൈലംതേയ്യൃതലയ്യുചടന൯ 
വാതഘ്മധുരസ്തന്ധസിദാതൈലേന നസ്യയും 

ഓഷ്ടകോപസ്യ വാതഘ്തം മഫാസ്റ്റേഫേന ശിലയും. 

84 ചെഞ്ചല്യം മെഴുകും ദാരു നെല്ലിക്കാ യഷ്ട്ി ഗുല്ഗുലു 

ഇവയൊപ്പം പൊടിച്ചിട്ട നെയ്യില് ചാലിച്ചുതേക്കയും 
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പുണ്ണായ"കഴികിലേരണ്ഡത്തളി൪ പാലില്പചിച്ചുട൯ 

പ്പിസ്സറേടിച്ചുകൊണ്ടിട്ടു തലയില്തേയ്യം,, നസ്യം 

ഖണ്ഡോഷ്ഠത്തികകലേപ്പ്യോലെ പ്രയോഗിച്ചാല് ശമിച്ചുപോം 

പിത്തപാകേ ജളൂകിച്ചു നന്നായില്ലോരനിക്കുക. 

ചെഞ്ചല്യം യഷ്ടി പാച്ചോററിയിവ തേനില്പരട്ടക. 

ഗുളു പീയഷ്ഠിപത്തംഗസിഭാതൈലേന തേയ്ക്യും 
പിത്തപാകത്തിലെപ്പ്പോലെ ക്ഷതജക്ഷതപാകയോഃ 

ശ്രേഷ്ടപാകത്തിനാദീരംലിവതന്നെ ചികിത്സകറം. 

പിന്നെക്കടത്രയം പാഠാക്ഷാരമെന്നിവ തേനിലു” 

തേയ്മൃപിന്നെക്കഫഘ്ലാനി ധൂമഗണ്ഡൂഷനസ്യവും- 
മേദഃപാകംവിയജ്ിച്ചു പൊളിഞ്ഞാലും കനത്തതില് 

ചൂടുവെച്ചിട്ടു പാച്ചോററി ത്രിഫലാ ഞാവലെന്നിവ 
തേനില്ചാലിച്ചുതേയ്യല,േണം ശമിപ്പോളം മുഹുരമ്മുഹുഃ 

ജലാര്ബുദം പൊളിച്ചിട്ട ശുദ്ധാമായുള്ളപ്പള്്്ിലും 
തേനുംക്രട്ടിട്ടുതേയ്യേഛണം തീക്ടഷ്ലാനി മരിചാദിക്റം 
കഴിഞ്ഞാലും കുവൃത്താലും ക്ഷാരോഗ്നിവാ പ്രയോജയേത്. 

ഇതി ഒദഷ്യരരോഗച കിത്സാ. 

കവിളുവാപ്പ്പനിദാനം 

സ്ഥിരമായ്കവിളത്തുണ്ടാം വിതര്പോലെ ചെറ്പ്പുമായ? 
പനിച്ചുകത്തിനൊന്തിട്ടു പഴുത്തു ചലവുംവരും 

സുഷിരം ചെവതായിട്ടും പുണ്ണുണങ്ങാതെയുംവരും 
കാലംകൊണ്ടവടെക്കുന്നിക്കുരുപോലെപുറപ്പെടും 

വളന്നാല് കുക്കുടത്തിനെറ പ്വ്യപോലെയുമായ്ക്കരും 
അതുഗഗണ്ഡാലജി?:ധണ്ഡാഗോര്ബുദാഞ്ചേതി പേരുമാംം 
പിന്നെച്ചിലരുചൊല്ലന്നു :ചോരവാപ്ലറെന്നതിന്നുപേര്. 
മുഴുത്തു ചോരചാടിട്ടു പഴുത്തിട്ടതില് നാററവും 
ഉണ്ടായ്ക്കുന്നാല് ചികിത്സിച്ചാല് പൊവുക്കാനെളുതായ്ക്കുരാ. 

കവിളുവാ്ല്യുചികിത്സ. 

കവിളത്തേതിനാദിങ്കല് നിരിന്നുള്ള ചികിത്സകഠം 
പൊട്ടിയെന്നാല് വ്രണത്തിന്നുള്ളതും പാല്പുകയും ഗുണം 



൭.൧൨ . സഹസ്രയോഗം 

4] യഷ്്്'ജ്യോതിഷ്ഠതീലോധ്രശ്രംവണീശാരിബോല്പലൈഃ 
പടോല്യാ കാകമാച്യാപി തൈലമദഭ്യഞ്ജനേ ഫിതം. 

ഇതി കവിള വാല്പ്യചികിത്സ 

ദന്തരോഗനിദാനം. 

പല്ലില,ണ്ടായ്ക്കുരും വ്യാധിലക്ഷണം പറയുന്നിതു; __ 
വാതോടങ്ക്കത്തെസ്സഫിക്കുമ്പോഠം തച്ലീതദശനാഖ്യമാം. 
പല്ലപാരംതരിച്ചിട്ടു കാറവം പുളിതണുപ്പിവ 
തട്ടിക്ര്കടാതെയാകുമ്പോറം :ദന്തഫഷാമ്തിന്നുപേര്. 
ദന്തം പുളിക്കയും നോവും മുറിവും പല്തരിക്കയും 
ഇവയുണ്ടായ്ക്കുരുന്നേരം €ദന്തഭേദാമരിന്നുപേര്. 
ഏതാനുമൊന്നുതിന്നുമ്പോഠം പല്പില്നോവുമിളക്കവും 
പാരമുണ്ടായ്ത്കരുന്നേരം :ദന്തചാലാമതിന്നുപേര്. 

ഭയങ്കരങ്ങളായ”പപ്പങ്ങണ്ടാമിടയിലചെമ്കിലോ 
€ കരാള മെന്നുചേരുണ്ടാം ക.ണ്ടാലുംതോന്നുമക്ങനെ. 

കണുക്കിലേറെപ്പല്ലണ്ടായ്ക്കരുന്ന: തധിദന്താമാം. 

തേയ്്ലാത്തപല്ലിലേയെച്ചില് ശ്വാസംതട്ടിട്ട ശ്രഷ്ട്രമായ" 
'ഇത്തിളായിട്ട നാവമ്പോറം :ശക്കരാദന്താമെന്നുചേര്. 

അതുമൂത്താലതിന്നുള്ളിലുണ്ടാമോരോതരം കൃമി 

മോണതിന്നുമതന്നേരം “കപാലികായതിന്നുപേര്൪. 
രക്തപിത്തത്തിനെക്കൊണ്ടു പല്ലില് ശ ൮ ാമനിറംവരും 
അതിനെ?ശ്യാമാമെന്നല്ലോ ചൊല്പീടുന്നു ഭിഷക്കുകറം. 
ദോഷങ്ങംമൂന്നുമൊന്നിച്ചു ദന്തമൂലാശ്രിതങ്ങളായ്” 
പല്പിന്നിടയിലുണ്ടാകും വീക്കം കര്ഷ്ണ്ണപ്യഞ്ച രക്തവും 
പല്പിളക്കും പഴുപ്പിക്കും ശ്ലമിദന്താമതിന്നുപേര 

ഇങ്ങനെ പത്തു പല്ലിന്മേല്; ചൊല്പാംമോണയിലേതിനി: 
ശ്ലേഷ്ടരക്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശോണിതം ദുഷ്ഠമായുട൯ 
മോണരതിന്നിട്ട മുദുവായ' നുലഞ്ഞിട്ട കരിഞ്ഞതു" 
പാരം സക്കടമുണ്ടാക്കും പേരു :ശീതാദാമെന്നുപേര്. 

മോണച്ചട്ടു.ചുവന്നിട്ടു വിങ്ങിച്ചോരയൊലിച്ചതു” 
ചോരപോകാതെയായ” പല്ലങ്ങിളക്കീട്ടുന്ുവേദനാ 
പിത്തരക്ത.ങോംചേന്നള്ള “പിത്തോപകശാമെന്നുപേര്. 

പല്ലി൯ച്ചവട്ടില് വീങ്ങിട്ട ലന്തക്കുരുവുപോലെയായ” 
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ഉരദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൩൧൩. 

കനമുണ്ടായപഴുത്തിട്ട നോവും €ദന്തപുട ത്തിനു. 

ദന്തമാംസേ ചലംപേററി ദുഷ്ട മായിച്ചമഞ്ഞതില് 

അകവുംപറവുംനൊത്തു വിങ്ങിനുന്നായലുവന്നതു" 
പൊട്ടിച്ചോരചലം ചാടും 4'ദന്തവിദ്രധി??യെന്നുപേര്. 

രക്തപിത്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു” ചോട്ടില് വിങ്ങീട്ടനോവുമായ” 

ഈത്തചാടുമതിന്നുള്ള നാമം %%സുഷിരമെന്നുമാം. 

 സന്നിപാതജ്വരംവന്നാല് ഇളകും പല്ലമോണമേല് 

ര്ര്ധമുണ്ടായ് ചലംചാടും േഹാസുഷിര?മെന്നുപേര് 

ദന്താന്തത്തിങ്കലുണ്ടോന്ന,താണിപോലെ പുറപ്പെടും, 

കവിറംകണ്ഠങ്ങളുംനോകം ചോവുചെല്ലാതെയുംവരും 
ഏറെസകങ്കടമുണ്ടാകുമധിമാംസ്?മതായ്വരും. 

പല്ലതേയ്യച്ഛന്നനേരത്തു മോണപൊട്ടിയടന്നതു" 
പല്ലിന്നിളക്കമുണ്ടാക്കും €വിദഭായ്യുള്ളലക്ഷണം. 

പല്പി൯ചുവട്ടിലേവ്യാധിക്കുടന്തന്നെ ചികിത്സകഠം 
ചെയ്യാഞ്ഞാലതുമുത്തിട്ട മോണമേലൊരുധ്യാധിയാം 

താമരത്തണ്ടിനെപ്പ്പോലെ പഴുപ്പുണ്ടായ“ചമഞ്ഞതില് 

ചോരയുംചലവൃയംചാടും മാം സംപൊളികയുംവരും 

അതു ദോഷത്രയം രക്തം സന്നിപാതമിവററിലും 
വന്നാലഞ്ചായ്ക്കുരും വ്യാധിക്കഞ്ചിനും ഗേതി?യെന്നുചേ൪. 

അവററിന്നുള്ളഭേദത്തെ ലക്ഷണംകൊണ്ടറിഞ്ഞുട൯ 
വഴിപോലെചികിത്സിച്ചാല് ക്രമേണ ശമനംവരും. 

ജിഹ്വാരോഗനിദാനം 

വാതംനിമിത്തമായ' നാവിലുണ്ടാംകരുകരുപ്പത്ര: 
പാറക ത്തിലപോലേയായ് കറപ്പം നാവുവീക്കവും 
ഉണ്ടായാലതിനുണ്ടാകും “വാതദൂഷിക്*യെന്നുപേര്൪. 
പിത്തംകൊണ്ടും പുവന്നിട്ട നരനുന്നായ'വരുംചലം 
മാംസാങ്കരമതൊട്ടേറെച്ചുട്ടെരവഞ്ഞിട്ടെരിച്ചതു: 
തൊട്ടുക്രടാതെയാകുമ്പോഠം €£പിത്തദദൂഷികീയെന്നുപേ൪. 
ശ്ലേഷ്ടംകൊണ്ടിലവിന്പൂവുപോലെ ക്രത്ത്തചുവന്നിതു 
തടിച്ചിരിക്കയുംചെയ്തില് €ശ്ലൃഷ്ടദൂഷികാ?യെന്നുപേര്. 
കഫപിത്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു നാവിന് കീിഴൊരുവീക്കവും 
ജിഫ്വാസ്തംഭം മത്സൃഗന്ധ,മപിസ്യാദലസ്ത്തിനു'. 



൩൧൫ സഫസ്രരയോഗം കം 

നാവിനെറച്ുവടേവീങ്ങി നാവുപോലെപുറപ്പെടും 
മുനക്രത്തിട്ടതുണ്ടായാല് കഫപിത്തങ്ങം രക്തവും 
കോപിച്ചു വാപൊളിച്ചിട്ടങ്ങിത്തലാടിച്ച കുഞ്ഞിയും 
ചോവംലെല്പാതെയാകുന്ന തധിജിഹ്വ?യ്യുദ്ക്ഷണം. . 
നാവിന്നുമേലേയരവ്വള്്ണമുണ്ടായാ:്ൂപജിഫവ?*പേര്. 
നാവിന്മേല്പിന്നെയുണ്ടാകുന്നതെല്ലാമക്കരാടികഠം?? 
അണ്ണാക്കില് കുരുവുണ്ടായി നോവും കരുകരുക്കയും 
ഉണ്ടായാലതിനെച്ചപൊല്ലാം €താലുപിടക"റമെന്നുപേര്. 
മിന്മുള്ളൂപോലെയള്്ാക്കില് ഞാന്നേററം മൃദുവായതു" 
തൊട്ടാല് പവപവത്തുകള, മുക്കില് ചൊരപുറപ്പെട്ടം 
കഴുത്തില് തടവുണ്ടാകും കാസത്തട' ഛര്ദ്ദിയുംവരും 
ഇങ്ങനെയിവയുണ്ടായാല് €ശളശ്ുണ്ണി?യതിന്നുപേര. 
എഴുന്നുവരുമദ്്സാക്കില് മാംസം നോവുകറഞ്ഞതു" 
തങ്ങളില്കെട്ടുപെട്ടുള്ള ത്തോലുസംഫഹതിയെന്നു പേര്. 

താമര വിനെപ്പയോലെ വരുമണ്ണ്ണാഥടിലേരബുദം?? 
ശ്രേഷ്ടംകൊണ്ടാമയെപ്പ്യോലെയുണ്ടാകുമതുകള്ലൂപം??. 

ലന്തക്കരുവിനെപ്പേ ലെ ചമയുന്നതു പപ്പടം? 

അഞ്ണ്ാക്കിമംല്പഴുത്തിട്ടു പലം ലാടുക നാററവും 

നോവും ചൂടുംവരുന്നാകില് 4പൃതിപാക?മതിന്നുപേര്. 
ദേഹദണ്ഡങ്ങളെക്കൊണ്ടു പനിയുണ്ടായ്ക്കുരുന്നനാഠം 
അതഞ്ണ്താക്കതകരുംപാരം € താലുശോഷ്ചാമതിന്നുപേര്. 

നാവി൯ചുവട്ടില്കണ്ഠത്തേല് ഉണ്ടാം മാംസാങ്കരം മഫ്ത 
പിത്തംകൊണ്ടുടനേതന്നെ പഴുപ്പും ചൃടെരിച്ചിലും. 
വദ്ധിച്ചു പനിദാഹങ്ങളുണ്ടായാ:ലഗ്നി രോഹിണി? 
ഇതുണ്ടായാലവന്നായു,സ്സ്ൊന്നരദ്ദിവസം കില. 

വാതേന കവിളും നേത്രം ചെവിചെന്നിയിവററിലു് 
നോവുണ്ടാക്കിട്ട പാരിക്കുന്നതു “രോഫിണി”?യെന്നുപേര്. 

വെളുത്തുണ്ടാംപവപറെ €ദ്രേഷ്ഠ രോഹിണി??യെന്നുപേര്. 

രക്തത്തെക്കൊണ്ടകത്തുമള, ചെവിവിങ്ങ് പ്പിളന്നതില് 
പിത്തലക്ഷണവംകാങ്കില് “രക്ത രോഫഹിണിറായെന്നുപേര്. 

കഫലക്ഷണവുംക്രടില് 4സന്നിപാതാഖബ്യരോഫിണി??, 
എല്ലാദോഷങ്ങളുംക്രദ്രെക്ര്ൂടിക്കൊണ്ടു കഴുത്തതിര 
ലന്തക്കുരുവിനെപ്പോലെയുണ്ടാകും ്രഥിതാാത്തിനു'. 

കഴുത്തില് നെല്പിനെപ്പ്യോലെവന്നാല് 4 4ശാലൃകയൊന്നുപേര്. 



ഉനദ്ധ്വാംഗരോഗ ചികിത്സ ൨൧൭൫. 

പിന്നെവട്ടത്തിലുണ്ടായാലതിന്പേര് 4“വൃന്ദ??മെന്നുമാം. 

പരുത്തിക്കുളളകരുവുപോലെ പാരം കടുന്നനെ 

കഴുത്തിലുണ്ടായ്ക്കുന്നിടും :തുണ്ഡികേരിക? എന്നുപേ൪. 

ഉണ്ടാം കഴുത്തിനൊരു നീരകമേയും പുറത്തുമായ് 

അതു വാഴയ്യ,പോലേയും താക്കിഴാപോലെയും വരും 

പനിക്കുമീത്തയുംചാടും : ഗളൌഘാത്തിന്നുലക്ഷണം. 

കഴുത്തിന്നുള്ള വിങ്ങിട്ടു പുറമേ ചുറവമേററവും . 

പീങ്ങിത്തടില്ചനോവോടുംക്രടാതെ ചോരവാച്ചയും 

മുടക്കമുടനേതന്നെ 4:ഗളാര്ബ്ബ,ദ?” മതിന്നുപേര്. 

മുരിക്കുംതണ്ടുപോലേയും പിന്നെമുഠംത്തടിപോലെയും 

തുണ്ടായിത്തലയുംകണ്ണം മുഖമെന്നുചച്ദിക്കിലും 

നോവുണ്ടായിപ്പഴുത്തിട്ടു ഡേ ശതഘ്ടി ന ശള്ളലക്ഷണം. 

കഴുത്തിനകമേവിങ്ങിപ്പഴുത്തു ചലമോലുക 
പാരമുണ്ടായക്കരുന്നാകില് 4 :ഗളവിദ്രധി?*യെന്നു പേര. 

കഴുത്തുനൊത്തു വി.ങീട്ട പഴ്ുപ്പുകറയുന്നതു” 

ഉണ്ടാകുന്നേരമുണ്ടാകം 4%ഗളാര്ബുടദ?? മതിന്നുപേര്. 

വീണ്ടുംവായുവിനൌക്കൊണ്ടെ കഴുത്തിലതുപാരമായ? 
കനത്തുഞാന്നുനോവേറിച്ചുവന്നിട്ടു കനത്തതില് 

ചൃവന്നുള്ളഞരമ്പുണ്ടാം :ഗളഗണ്ഡ്"മതിന്നുപേര്. 

അണ്ണാക്കും വരളും പാരം രസങ്ങളറിയാതെയാം 
കടുത്തിരിക്കും ചൊറിയും വെളുക്കും “ൃശ്ുഷ്ടഗണ്ഡകോ?? 

മേദസ്സറകൊണ്ടുമിവണ്ണുമേകദേശം ചമത്തെതു” 
വീങ്ങിത്തടിച്ചു ചുട്ടൊച്പയടപ്പിച്ചുകഴുത്തിനെ 
തിരിച്ചുക്രടാതെയാക്കും മേദോഗണ്ഡാഡ്യ?” ലക്ഷണം. 

വെള്ളംകറതഞ്ഞൊച്ചയടച്ചിട്ട വിത്തു ചുമയ്മ്യും 
ക്രടിയുണ്ടായ്ക്കുരുന്നാകില് %4സ്വരഹാനിദായതിന്നുപേര്. 

പിന്നെവായില് ഭവിപ്പാനുണ്ടെട്ടുവ്യാധി കളിങ്ങനെ; __ 
ദുഷ്ടമായുള്ളവായ്യ പുക്കകത്തെല്ലാടവും പല 

വ്രണങ്ങളെബ്ഭവിപ്പിക്കുമതിനുമ്ക്ളൊരുലക്ഷണം 

രക്തമായസ്ത്സിശ്ധമല്ലാതെ മുദൃത്വവുമിളക്കവും 

ക്രടി വായില്തൊലിഞ്ഞിട്ടു മുള്ളപോലെനിറഞ്ഞുട൯ 
വാപൊളിക്കാതെയാകുമ്പോഠം € :മൃുഖപാകാമതിന്നുപേര്, 



൩.൧൬ സഹസ്രയോഗം 

മുഖരോഗങ്ങളും ,ഫുന്മരോഗവും കാരണങ്ങളായ" 
മലം മേല്ലോട്ടു ചാടുന്നതിഗന്നൃദ്ധ്വഗുദ?"മെന്നുപേര്. 
പിത്തംകൊണ്ടു പഴുത്തുമള വായിലൊ ക്കെച്ചെവങ്ങനെ 
ചുവന്നുപൊങ്ങിയുണ്ടാകുമ്പോഠം €ചിത്തമുഖപാക മാമം 
ട്ലേഷ്യംകൊണ്ടുവെളുത്തിട്ട ചൂടു കിഞ്ചില്കുറഞ്ഞതു? 
തഞുത്തിരിക്കയുംചെയ്തില് പേര് ശ്ലേഷ്ടപരിപാക??മാം. 
കവിറാംക്മകം പുവന്നിട്ട പുറപ്പെട്ടാല് 4മുഖാര്ബുദം'? 
അര്ബ്ബൃദത്തില് ചിലതിന്നെയുരുമ്മുക മുറിക്കയോ 
ചെയ്താല് ക്രമേണവദ്വിക്കും ::ഘടിക്ത്തിന്നു ലക്ഷണം. 
നാലുലക്ഷണവുംക്രടിക്കാണ്മാനുണ്ടായ്ക്കരുന്നതുഃ 
€ ഗസന്നിപാത്ത്തിലുണ്ടാകും മുഖപാകസ്വയ ലക്ഷണം. 
പല്ലതേയ്ക്ലാതെകണ്ടുള്ള ജനത്തിന്െറ മുഖത്തിനു" 
നാററമുണ്ടായ്്കുരും പാരം “പൃതിവക്ത്രീമത'നനുപേര്. 

ഇതി മുഖരോഗനിദാനം. 

ദന്ത ?രാഗചികിത്സ 

ശിതദന്തം ദന്തഹര്൪ഷം ദന്തഭേദം തതഃ പരം 

ദന്തജാലം കരാളഞ്ചാപ്യധിദന്തഞ്ച ശക്കരാ 

ദന്തകാപാലികാ ശ്യാമം കൃമിദന്തഞ്ച പത്തിവ 
ശിതദന്തം വിയധ്പ്ിച്ചു മൂടരച്ചിട്ട കാച്ചുക. 

42 പിന്നെ എണ്ണ്പരട്ടീട്ട മുത്തങ്ങാ ഡാംഡിമത്തൊലി 
മാക്കീരക്കപ്പൊടിത്തുപ്പ് ഞാവലണ്ടിഫലത്രയം 
ചുക്കുക്രട്ടിപ്പൊടിച്ചിട്ടു തേനുംക്ട്ടിക്കവിറംക്രിയാ. 

49 നാല്ലാമരക്കഷായംകൊണ്ടുള്ള തൈലേന നസ്യവും 
ദന്തഫര്ഷത്തിനും ദന്തഭേടത്തിനും ചികിത്സകറം 
വാതത്തിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെഗ്ഗണമായ്ക്കരും. 

44 എരട്ടിമധുരം നല്പ എള്ളും ക്രട്ടിട്ട വെന്തപാല് 
വഴിപോലെ കുവിറംക്കൊണ്ടാലതുരണ്ടും ശമിച്ചുപോം. 

45 ദന്തചാലത്തിനുടനേ ദശമൃലകഷായകേ 

തൈലം ക്രട്ടിക്കവിഠംക്കൊഠംക പിന്നെ പാച്ചോറഠി തിപ്പലി 

4൫6 തുത്ഥപത്തംഗവും മുക്കായിവ തേനില് തിരുമ്മുക 

പിന്നെ സ്ത്റിശ്ധങ്ങളായുള്ള നസ്യമൊന്നും കവിറംക്രിയാ 



41 

448 
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൭0 

൭] 

൭2 

ഉനദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൨൧൭ 

അധിദന്തമുരച്ചിട്ട കാരംതേച്ചു ഞെരിഞ്ഞതു 
 കൃമിദന്തത്തിനെപ്പോലെ പഠിച്ചിട്ടു ചികിത്സകഠം 

ച്ചെയ്യേണംചോരനില്ലപായ്യില്കാച്ചിവ്രണചികിത്സകഠം 
ശക്കരാദന്തമുണ്ടായാല് ചികിത്സിക്കേണമിങ്ങനെ 
ഭന്തമൂലം മുറിക്കാതെ ഇത്തി റം നിക്കിട്ടടന്പുനഃ 

തേനു ക്രട്ടിട്ടനന്നായി ക്ഷാരചുണ്ണും പരട്ടുക. 
കാപാലികയ്യൃമിച്ചെൊന്നതൊക്കെച്ചെയ”കിലൂടന്പ്യനഃ 

ദന്തഹഷത്തിനെപ്പ്പോലെ ചെയ്തുകൊറംക ചികിത്സകഠം 
ഇളകാകൃമിദന്തത്തെ ശമിപ്പിപ്പാ൯ ചിക് ത്സകറം 

സ്രവിപ്പിച്ചുവിയപ്പിച്ചാല് പിന്നെസ്സിഗദാാരഷധങ്ങളെ 
തേയ്്ു, നസ്ൃംകവിഠംക്കൊറംക ഭജിക്കയിവ ശോഭനം. 
സുഷിരത്തെസ്രവിപ്പിച്ചു കാച്ചിക്കൊണ്ടിട്ടമെല്ലവേ 

എരിക്കൊടേഴിലാംപാലയിവററിന്നുളള പാലതില് 
വഴിപോലെ നി റയ്യേ,േണം കൃമിശ്ശുലയ്യുതത്തൂതം. 

കായം വിഴാലരി കാത്തും കമ്പിളോടു തുവച്ചീല 
പൊടിച്ചുകിഴികെട്ടിട്ട പല്പിലൊപ്പുകയും ഗുണം. 
ഇവറെറക്കൊണ്ടുകാപ്പിട്ടുള്ളെണ്ണു വായ്യ്ലുരൊഠംകയുംശൂണം. 

ബ്ലഫതിദ്വയവും ചുണ്ടയാവണക്കെന്നിവററിലെ 
വേരുകൊണ്ടുകഷായംവച്ചതുകൊണ്ടു കവിഠംക്ര'യാ 
ഇവയെല്ലാം പ്രയോഗിച്ചാല് ശമിപ്പീലെങ്കിലഞ്ജസാ. 
പല്ലമൂടെ പഠിച്ചിട്ടു കാച്ചിച്ചെയ്യ ചികിത്സകഠം 
മധുകപ്പൊടിയുംക്രട്ടിട്ടെണ്ണുകൊണ്ടു കവാഠംക്രിയാ 
തേനുമപ്പ്യൊട।യുംക്രടെ കവിഠംക്കൊഠംകയുമുത്തമം. 
തതോവിദാരിയഷ്ട ച്ാഫ്വേത്യാദി തൈലേന നസ്ൃവും 
ചെയ്തുകൊണ്ടോല് ക്രമംകൊന്ടു കൃമിദന്തം ശമിച്ചുപോം. 
തതോ വിദാരിയമ്ട ച്ചാഫ്വശൃംഗാടകകശേരുദിഃ 
തൈലം ദശഗുണക്ഷീരം സിദ്ധം യുഞ്ജിത നാവനം. 
മേലേപ്പല്പപറിക്കൊല്പാ പറിച്ചാല് പലസക്കടം 
വരുമെന്നതിനെക്കൊണ്ടു പറിക്കരുതതൊന്നുമേ. 
കൃശനുംദുര്ബ്ബല൯വൃദ്ധന് വാതംകൊണ്ടാത്തനായവന്, 
എന്നിച്ചൊല്പിയനാല്വക്കുമൊരുപല്ലംപറിക്കൊലാ. 

ഇത] ദന്തരോഗചികിത്സ 
7 
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൭൭ 

൭4 

൭9 

96 

൭ 

58 

മുഖരോഗ ചികത്സ 

ശീതാദഞ്ചാപി വിത്തോപകശദന്തപുടം ത്ഥാ 
വിദ്രധീസുഷിരഞ്ചൈവ മഫാസുഷിരവം പുനഃ 
അധിമാംസം വിദദാ ച പിന്നെ വാതാദിയോഗതഃ 
ഗതിയെന്നഞ്ചത്ുംക്രടി പതിമൂന്നുണ്ടു മോണയില്. 
ശീതാദേ ചോരനീക്കീട്ട മുത്തങ്ങാ മരുതിന്തൊലി 
മാക്കരക്കല് ത്രിഫലയും നാഗച്പ ചുക്കുമെന്നിവ 
പൊടിച്ചു തേനില്തേച്ചീടു, ഇവററിന്െറ കഷായകേ 
തേനുംക്രട്ടിക്കവിഠംക്കൊഠംക തേന്ക്രടാതെയുമാമതു:. 
മധുരസ്ന്ധസംസിദ്ധാതൈലംകൊണ്ടുള്ള നസ്ൃവും 
പിത്തോകശമാം വ്യാധി വെന്നീരൊപ്പിവിയത്തതു 
ഉരയ്ക്ു, മണ്ഡലാഗ്രേണ തേരകത്തിലകൊണ്ടുമാം. 

അരക്കിന്തുപ്പുഞാവല്പൃ പത്തംഗം യഫ്ഠിഗൈരികം 
കൊട്ടം മുളകും ചുക്കും രസാഞ്ജനവുമെന്നിവ 
പൊടിച്ചു ഘൃതവും തേനുമൊപ്പംക്ൂട്ടിപ്പൂരട്ടുക. 
പിന്നെക്കോഷ്ണ്റേന തൈലേന കവിഠംക്കൊഠംക ഘൃതേനവാ 
ഘൃരഞ്ച മധുരസ്ത്ിശ്ധം ഹിതം കബളനസ്യയോഃ 

ചിന്നെ ദന്തപുടത്തിന്നു വിയര്പ്പിച്ചാല് മുവി ക്കയോ 
കിറിട്ടരയ്യയയോ൭ ചയ്തു പു്ണ്ണായാലവിടെപ്പുനഃ 
ഇരട്ടിമധുരം ചുക്കുമന്തുപ്പോടു തുവച്ചില 
ഒപ്പം ക്രട്ടിപ്പൊടിച്ചിട്ട വഴിപോലെ പുരട്ടുക 

ദന്തവിദ്രധിയുണ്ടായാലെരിച്ചുഷ്ണങ്ങളാകിയ 
ഓഷധക്ങറം കവിഠംക്കൊഠംക, തേയ്ക്, പിന്നെല്പഴുക്കിലോ 

പൊളിച്ചുചോരനീക്കിട്ടു കാച്പിച്ചെയ്യു ചികിത്സകഠം 
സുഷിരത്തെമുറിച്ചിട്ടങ്ങുരച്ചാലവിടെപ്പനഃ 
സക്ഷദദ്രത്തെപ്പയരടടിട്ടു %ലോധ്രമുസ്ലാദി?? യാകിന 

തൈലത്തിനെക്കവിറംക്കൊറംകയഷ്ടിലോധ്രാദി നസ്യവും 
അധിമാംസം മുറിച്ചിട്ട തേനില് പൊടിതിരുമ്മുക 

വചാതേജോവതിത്യാദി??കൊണ്ടുചെയ്തു കുവിഠംക്രിയാ 
വിദ൪ഭയുകടനേ പി ദുഷ്ണതാം 

മണ്ഡലാഗ്രേണ നിീക്കീട്ടു,, ക്ഷാരചുള്സ്ററം പ്രയോജയേത" 
പിന്നെശ്ലീതങ്ങളെക്കൊണ്ടു കവിംക്രിയകറം നസ്യൃയവും. 



 ഉദ്വ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൩൧൯ 

ദന്തനാളിപല്പറിച്ചു കാച്ചിച്ചെയ്കു ചികിത്സക. 

9 പിന്നെശ്ലുതികളഞ്ചിന്നും മലംകാരഞെരിഞ്ഞിലു" 
ജാതീഖഭിരമിന്നാലും ഗുളംക്രട്ടിത്തിരുമ്മുക. 

60 പിന്നെനാല്ലാമരക്വാഥംകൊണ്ടുചെയ്തു കവിറംക്രിയാ 
നാല്ലാമരക്കഷായത്തില് വെന്തനെയ് കൊണ്ടു നസ്ൃയവും 

വാതപ്രധാനമായ'”വന്നാലിവററിന്നു ചികിത്സകറം 
വാതോഷ്ടകോപത്തിന്നുള്ളതൊക്കെയും ഗുണമായ്ത്കുരും. 

61 ലോധ്രമുസ്ലാമിസിത്രേഷ്യം താര്ക്ഷ്യപത്തംഗകിംശ്രകൈഃ 
സകട്ഫലകഷായൈശ്ച തേഷാം ഗണ്ഡവൂഷ ഇഷ്യതേ. 

യഹ്ലിലോധ്രോല്ലലാനന്താശാരിബാഗരുചന്ദനൈഃ 
സശൈരികം സിതാപുണ്ര്ഡൈഃ സിദ്ധം തൈലഞ്ച നാ വനം 

പാച്ചോഠഠിത്തൊലി, മുത്തങ്ങാ, ശതകുപ്പ, ത്രിഫലത്തോട, മാക്കീരക്കല്ല', പ 
ത്തംഗം, മുരിക്കിന് തൊലി, കുമിഴിന്വേരു” ഇവ കഷായം ൨ ച കവിറംക്കെഠേംക; 
വാതികദന്ത നാള് വ്ൃരണാദികഠം ശമിക്കും, ഇരട്ടിമധുരം, പാച്ചേോററിത്തൊലി, ചെ 
അഴിനിര്കിഴങ്ങ്, കൊംുത്തുവവേരു്, നറ൨നീണ്ടിക്കി ങ്ങ്, അകില്, ചന്ദനം, കാവി 
മണ്ണ്, പഞ്ചസാര, പുണ്ഡരീകക്കരിന്ു് ഇവ ചേത്തു കാച്ചിയതൈലം ന്യം 
ചെയ്യുന്നതും നന്ന്, 

62 വചാ തേജോവതിപാഠാസ്വചികായവശുകജൈഃ 
പടോലനിംബത്രിഫലാകഷായൈഃ കബളോ ഹിത. 

വയമ്പു, ചെവവ്പുന്നയനി, പാടക്കിഴങ്ങു തുവഷ്ട്ിലക്കാരം, ചവക്കാരം, പടോം ലം, വേപ്പിന്തൊലി, തരിഫലത്തേടടട് ഇവകൊണ്ടുടമ കഷായം കവിഠംക്കൊള്ള ന്ന തും ഹിതമാകുന്നു. 

വാതപിത്തകഫങ്ങഠംക്കുണ്ടോരോദൂഷികമുന്നിതു 
അലസഞ്ചാധിജിഹ്വാ ച ഉപജിഹ്വയുമിങ്ങനെ 
വ്യാധിയാവുണ്ടു നാവിന്മേല് പിന്നത്തേതക്കരാടികംം 
വാതഭൂഷികയാംവ്യാധിയുണ്ടായാലതിനഞ്ജസാ 
വാതോഷ്യകോപത്തില്ചൊന്നപോലെച്െചെയ്ത്കു ചലികിത്സകഠാം 
പിത്തമൂഷികനുന്നായിട്ടുരച്ചു ചോരനീക്കിയാല് 
തേയ്ത്രനസ്ൃംകവിംക്കൊറംക നന്നേററംമധുരഷധൈഃ 

68 ശ്രേഷ്ടടൂഷികയുണ്ടായാല് കടുകോളചഷണത്രയം 
ഇത യാഭിരൂക്ഷദ്രവ, അറം കൊണ്ടുചെയ്യേണമങ്ങനെ 
ചെയ്തു ജിഫവാലസത്തിന്നുമിവതന്നെ ചികിത്സകഠം. 
അതിങ്കലൊട്ടുചെയ്യൊല്ലാ മുറിക്കയുമുരയ്ക്യും 

.അാവുപൊക്കിപ്പിടിച്ചിട്ട കുണ്ടസകൊണ്ടധിജിഫവയെ എടുത്തുമണ്ഡലാഗ്രേണ മുറിച്ചിട്ടിവിടെപ്പുന്ഃ 



64 

65 

66 

61 

68 
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കഴുകിച്ചോരനിക്കീട്ടു കണോഷ്്നുങ്ങറം തിരുമ്മുക. 
ഉപജിഹ്വാം സ്രവിപ്പിച്ചാല് ചവല്ലപാരം തിരുമ്മുക. 
താലുവില് താലുപിടക ഗളശുണ്ണികയും തതഃ 
താലുസംഹതിയും പിന്നെയര്ബുദം കയ്ൂപം തതഃ 
പപ്പടം പൃതിപാകഞ്ച താലു ശോഫവുമെട്ടിവ 
മേലയ്ണ്ണാക്കിന്നുപേര് താലുഅവിടെപ്പിടകാടികഠം 
ഉണ്ടാകില്ച്ചെയ്യു സൂക്ഷിച്ചു നസ്ൃഗണ്ഡൂഷലേപനം , 
ഗളശൃുണ്ണികയുണ്ടായാലുടന് കഫഫരാഷധൈഃ 
ഉരയ്ക്കു, നസ്യവുംച്ചെയ്തു കവ റംക്കൊള്ളുകയും ഗുണം 
വെള്ളരിക്കാക്കുരുവിനെപ്പ്യോലെ തൂങ്ങിവരുന്നതു" 
ഞരമ്പുപാകിട്ടി്പെില് ചൂണ്ടല്കോത്തുത വലിച്ചതു" 
മുറിപ്പ മണ്ഡലാഗ്രേണ നാതൃഗ്രേ ന ച മൂലതഃ 

മുറിച്ചതേവിപ്പ്ോയെങ്കില് ചോരചാടി മരിച്ചപോം 
കുറഞ്ഞുപോകിലാധ്യാധി വഭ്ധിച്ചുംപോം തെരുന്നനെ. 

ന 

പാഠാതിവിടയം കൊട്ടം വയമ്പു മുളകും പടു 
പൊടിച്ചു തേനും ക്രട്ടിട്ട മുറിച്ചേടത്തുരുമ്മുക. 

പിന്നെ വേപ്പിന്െറതോല് പാഠാവയമ്പു് കടുരോഫിണി 
അരത്താതിവിഷാംബുക്കഠം കൊണ്ടുചെയ്യു കവ്ഠംക്രിയാ 

ചികുത്സയിങ്ങനേതന്നെ താലുസംഹതികള്ലുപം 
പുപ്പുടഞ്ചേതി മൂന്നിന്നു, മുരയഷ്ക്കേണം മുറിക്കൊലാ. 

അപക്വചതാലുപാകത്തില് മാക്കീരക്കല്ല കാത്തുമായ് 

തേനുംക്രട്ടിത്തിരുമ്മിട്ട മധുരരഷധവാരിണാ 
ശീതളേന കവിംക്കൊഠംക പിന്നെത്തിക്ഷ്ണ്ൈഃ തിരുമ്മുക. 

ആടലോടകവേപ്പി൯തോല് പടോലാദികറം കച്ചവ 
ക്രട്ടിവയൂപ്ഛംകഷായേണ ചെയ്തുകൊറംക കവിഠംക്രയാ. - 

താലുശോഷം ഭവിക്കുമ്പോഠം ചുക്കുതിപ്പുലിസാധിതം 

ഹൃതമുണ്ടിട്ടുസേവില്ലൂ ഘൃതക്ഷീരാദിനസ്ൃവും. 

കണ്ഠരോഗ ചികിത്സ, 

വാതം പിത്തം കഫം രക്തം സന്നിപാതമിതഞ്ചിലും 

ഓരോ രോഫിണിയുണ്ടാക്കുംമിങ്ങനെ വ്യാധിയഞ്ചിതു. 



് 

69 

70 

7] 

2 

73 

14 

ന 

[വ 

ഉദദ്ധാവാംഗരോഗചികിത്സ ൩൨൨൧ 

ഗ്രഥിതം ചൈവ ശാലൃകവൃന്ദം തുണ്ഡരികക്കുരു 
ഗളഈഘഞ്ച ഗളാംബുശ്ച ശതഘ്ടീ ഗളവിദ്രധി 

അര്ബുദം ഗളഗണ്ഡഞ്ച ശ്രേഷ്ടഗണ്ഡന്തതഃപരം 
മേദോഗണ്ഡാഭിധാനഞ്ച സ്വരഹാനിയുമിങ്ങനെ 

പതിയെട്ടുണ്ട കണ്ഠത്തേലവററിന്െറ ചികിത്സകഠം 
കഴുത്തിചുണ്ടാംരോഗങ്ങഠംക്കൊക്കെയും ചോരനീക്കുക 
തിക്ക്രുദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു | നസ്യാദികള തപരം 

വേപ്പി൯തോല്, മരമഞ്ഞറംതോല്, കടചത്തളി താര്ക്ഷ്യവും 
കൂട്ടിയും കഷായേ വാ കടുക്കാക്വാഥമേവ വാ 

തേനുംക്ൂട്ടിക്കുടിക്കേണം ത്രേഷ്യാവ്യോഷാദി വാ പുനഃ 
നിത്ൃമായിട്ടുചെയ്യേണം കവിറംക്കൊള്ളകതേയ്മുയും 

നിചുളംകടഭിത്യാദിതേയ്മ്ു, വീക്കത്തിനും ഗുണം 
വാതരോഹ।ണിയുണ്ടായാല് കഴുത്തിനന്െറയകംപുറം 
വിയപ്പ്ിച്ചിട്ടുരയ്യേചേണമതിന്നംഗുലിശര്ധമാം 

പഞ്ചമൃലകഷായേണ ചെയ്യിക്കേണം കവിഠംക്രിയ 
അക്കഷായത്തില്വെന്തെ നന്നുഗണ്ഡൂഷനസ്യയോഃ 
പിത്തരോഫഹിണികാംനന്നായുരച്ചു ചോരനീക്കിയാല് 

സിതപാച്ചോററി,ഞാവല്പ്പവിവ തേനില്തിരുമ്മുക 
പിന്നെപ്പ്യാച്ചോററി, പത്തംഗകഷായേണ കവിഠംക്രിയ 

കൊള്ളാം ചിററിന്തമുദ്വീകാക്വാഥംകൊണ്ടുകവിഠംക്രിയ 
ഇവതന്നെപ്രയോഗിക്ക രക്തരോഹിണിയിങ്കലും 
ശ്രശേഷ്ടുരോഫിണി ശാലൂകംവൃന്ദന്തുണ്ഡീരികക്കുരു 
ഗളാംബുവിവയഞ്ചിന്നും ചികിത്സിക്കേണമിങ്ങനെ 

ഗുഫധൂമകടുദ്രവ്യങ്ങളെക്കുട്ടിപ്പരട്ടുക 
പിന്നെവ൯കടലാടിടെ കുരുവും നാഗദന്തിയും 

വിഴംലരിയുമിന്തുപ്പെന്നിവക്ട്ടിട്ടകാച്ചിയ 
എണ്ണുകൊണ്ടുകവിറംകൊഠംകനസ ൃവുചെയ്ത്കു നിത്യവും 
വിദ്രധിക്കു സ്രവിപ്പിച്ചാല് ഗോരോചന ഫലത്രയം 
ഇന്തപ്പു കാവി പംച്ചോററി മാശകിരക്കല്ല തിപ്പലി 
പത്തംഗമിവ പേഷിച്ചു കവിഠംക്കൊഠംക തിരുമ്മുക 
ഗളഗണ്ഡം വിയപ്പിച്ചിട്ടുരച്ചു ചോരനീക്കിയാല് 
പ്രിയാളാഗസ്തിചണയെന്നിവററി൯കരു വെള്ളമായ' 

൧ 



൩൨൨ സഹസ്രയോഗം 

അരച്ചുവച്ചുകെട്ടേണം പുഴ്ണ്ണനന്നായ൦നികപ്പ്യൊളം 
പുണ്ണവന്നാലുടന്തന്നെ ശിഗ്രവില്വാദിതേയ്യ്യയും 
:ഗുള,,ചിനിംബമിത 0812 എണ്ണുസേവിക്കയുംഗുണം 
റ്ലേഷ്ടഗണ്ഡം നാടേത്തേതിലേറെ വേ പ്പിച്ചുരച്ചതില് 

7?) അമുക്ദരാതിവിടയം കമ്പിപ്പാലയുമെന്നിവ 
അരച്ചു തേനില് ചാലിച്ചു നന്നായിത്തേയ്മു,യുംഗുണം 

78 വത്സകാദിഗണത്തോടുപ്പുഞ്ുംക്രട്ടിത്തിലോത്ഭവം 
പചിച്ചു നന്നായ്സേവിക്ക പിന്നെക്കഫഫരാഷധൈഃ 
പുകയ്യു, നസ ൮൮൦ വമനുമിവചെയ്യിക്കു നിത്യമായ? 
മേദോഗണ്ഡേ സിരാവേധഞ്ചെയ്തിട്ടച്ചോരനിക്കിയാല് 
അസനാദികഷായത്തെ ഗോമുത്രംചേത്ു്ത പായയേത്* 
ശമിക്കാഞ്ഞാല് പൊളിച്ചിട്ട വ്രണത്തിന്െറ ചികിത്സകറം 

79 ശ്രേഷ്യാവ്യോഷയവക്ഷാരദാവീദ്വീപിരസാഞ്ജനൈ! 
സപാഠാരേജിനീനിംബത്തുക്തഗോമൃത്രസാധിതൈഃ 
കബളോഗുള'കാചാത്ത കല്ലിതാ പ്രതിസാരണേ. 

ത്രിഫലത്തോട്ട”, ത്രികടുക്, ചവല് ക്കാരം, മരമഞ്ഞ ംത്തൊലി , ചെവവഴതിന 
വേരു", രസാഞ്ജനം, പാടക്കിഴങ്ങു, ചെവവ്പുന്നയരി, വേപ്പിന് തൊലി , ധദന്യോമും, 
ഗോമുൃത്രം ഇവ ചേത്തുന്ദാക്കിയ കബളമോ ഗുളീകയോം പ്രതിസംരണ നീവാക്കുക) 
ത്തിനുപയോഗിക്ക. റ . 

80 നിചുളം കടഭീമുസ്സദേവ ദാരുമഹഫൌഷധം 
വചാ ദന്തീ ച മുവാ ച ലേപഃ കോക്ഷേഷ്യോ ത്തിശോപഫ്ഥഹാ 

ആറവവങഞ്ചി ത്താമ. കടഭി, മുത്തങ്ങ, ദേവതാരം, ചുക്ക്, വയമ്പ്, നാഗേദ 
ന്തിവേരു, പെരുംകുതമ്ചവേരു് ഇവ അരച്ച കവടി ചെവലൂടോടെ ലേപനംചെ 
യക; വേദനയും വീക്കവും ശമിക്കും. 

8] ശിഗ്രവില്വകതക്കാര് ഗജക്ൃഷ്ണാപുനന്നവൈഃ 
കാലാമുതാക്കമുകമൈശ്ച പുഷ്ട്ൈശ്ച കരഘാടകൈഃ 
ഏകൈര്ഷികാഫിതൈഃ പിര സൂരയഃ കാഞ്ചികേനവാ 
ഗുളു ചീന।ംബക്ടചഹംസപാദിബലാദ്വയൈഃ 

സാധിതം പറയയേത്തൈലം സകൃഷ്ഠാദേവദാരുഭിഃ 
വത്സകമൂവാ ഭാരഗ?ങി കടുകാ മരിചം ഫുണപ്രിയാ ച്ച 

(ഗണ്ഡിരം 
ഏലാപാഠാജാജികട്വംഗഫലാജമോജസിദ്ധാത്ഥവചാഃ 
ജീരകഹിംഗുവിളംഗംപതശ്തുഗന്ധാ പഞ്ചകോലകം ഘ്ന്തി 
ചല:കഫമേദഃപിനസഗുന്മോദരശുലദുന്നാമ്നഃ 

മുരിങ്ങത്തെ ലി, ശ്രവള വേര്, തക്കാരി, വഴുതിന. അത്തിത്തിപ്പലി, തമിഴാമ 

വേരു", കാരീയം, അമൃതു”, ഏരുക്കി൯ദവരു്, മേന്തോന്നിച്ലുവു” ഇവ കഷായംവച്ചു” 



റ് 

അഥവം ധാന്യവും (കാടിയും) കടി ച്ചത്തും ചിഠാമൃതു് വേപ്പിന് തൊലി കുടകപ്പാ 

കയരി, ഹ൧ംസപഠദി, കുവന്തോടടി രഞ്ടും, തിപ്പലി, ദേവതരേം, കുടകപ്പാലയരി, 

പെരുംകരുമ്പവേരു”, ചെവൃതേക്കി ന്വേരു, കട്കുരോഹിണി, മുളകു, ഏലാവാലുകംം 

കള്ജിത്തല, ഏലത്തരി, പടടക്കിഴങ്ങു് , അയമോദകം, പലകപ്പയ്യാനിവേര്, ത്രിഫ 
ലത്തേട”,ആശാഭ, കടുക്, വയമ്മ്യ്, ജീരകം. കായ വിഴാലരി, ത്തദ്ടകൊട്ടപ്പാല 

വേര്, പഞ്ചര്കാലം ഇവ കല്ക്കമാക്കി കാച്ചിയരിച്ചുതേയ്കം വതേം കഫം മേദസ്സ് 

ടി 

ഉനദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൫൭൨൩൩ 

പീനസം ഗുന്മോദരങ്ങഥം ശുച അര്ശസ്സ് ഇവയും ശമിക്കും. 

ര 89 

83 

84. 

89 

്ള്. പി 

അസനതിന്പിശ്രഭൂങ്ജശ്വേതവാഫപ്രകിയ്യാ- 
ഖദിരകദരഭാ൪ടുടിശിംശപാമേഷശ്ൃംഗ്യഃ 
ത്രിഫിമനതപലാശോ ജോംശകൃ്്ലാകസാലൌ 

ധവകബുകകലിംഗച്ഛാഗകണ്ണ്ഠാശ്വകണ്ണ്ുാഃ 
അസനാദിവിജയതേ ശ്വിത്രകഷ്ടുകഫക്ൃമിന് 
പാണ്ഡുരോഗം പ്രമേഹഞ്ച മേദോദോഷനിബധഠണഃ. 

വേങ്ങക്കാതല് തൊട്കാരക്കുരു ഭൂജ്ജത്വക് അത്തി തല് തവില് കരി 
ഞാലി വെണ്കരിക്ങാലി കനന്മേനിവാക ഇരുപൂറം തആട്ടകൊട്ടപ്പാല ചന്ദനം ര 

കതചന്ദനം കരിമ്പന പ്പാതു കാരകില് തേക്കു” പയിന് കമുക്” ഞമ പുംക് കരിമ 
രുത് വെണ്മരുതു് ഇവ അസനദിഗണ.മാകുന്നു. ഇതു ശ്വിത്രം കുപ്ഠും കഫം വു 
ണ്സുരോഗം പ്രമേഹം മേദോദദാഷം ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ഗണമാകയാല് കഷാ 

യതൈലാദിവിധാരനങ്ങഥം എല്ലും ആകാവുന്നതാണ്. 

മുഖപാകങ്ങളോട്ടദ്ധഗുദമ൪ബുദഘട്ടിതം 
പൃതിവക്തരവുമീയെട്ടം വായിലൂണ്ടായ്ക്കുരുന്നതു" 

 മുഖപാകങ്ങളൊക്കെയുകും ചെയണം മുഖശോധനം. 

പിച്ചകത്തില മുദ്വികാ മുക്കാ പാടക്കിഴങ്ങുമായ' 
കഷായാവച്ചു തേ൯ക്രട്ടിക്കവിഠംക്കൊഠംകയിതൊക്കെയും. 
വായിലിട്ടു ചവച്ചിട്ടു തുപ്പ്ിത്തുപ്പിയിരിക്കയും 
കുഠേരാദിഗണംകൊണ്ടു ചെയാമിക്രിയയൊക്കെയും. 

വാതംകൊണ്ടുകളമുഖപാകത്തിനിന്തുപ്പു തിപ്പലി 
ഏലത്തരിയുമായ് വായില് തേനും കൂട്ടിപ്പൂരട്ടുക. 

തൈലം വാതഫരൈസ്സറിദ്ധം ഹിതം കബളനസ യോ? 
പിത്താസ്രേ പിത്തരക്തഘ്ടും കഫഘ്പഞ്ച കഫേ വിധിഃ 
പാരം കടുത്തുറച്ചുള്ള പിടകങ്ങറംഭവിക്കിജലാ 
ശാകപത്രൈരുരച്പിട്ട, വ്ൃണത്തിന്െറ ചികിത്സകഠം. 
യഥാദോഷോദയം ക്യ്യാത” സന്നിപാതേചികിത്സിതം 
നവമായിട്ടു സംവൃദ്ധമായിട്ടുള്ളര്ബ്ബ,ദത്തിനെ 
മുറിച്ചാല് തേനുമായ' തേയ്മ, ചുക്കക്രട്ടിത്തുവല്വില 
ക്രട്ടിക്കൊണ്ടെദ്ട്്ൂയും തേനും ഗുള, ചിനിംബസിദഭ്ധാമാം 
കഷായേണ കവറാക്കൊറഠാംക പിണ്നെത്തിക്ടട്യങ്ങളാകിന 

രം 

[ 
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8 6 തൈലാഭ്യഞ്ജനനസ്യങ്ങറം യവാന്നത്തെ ഭജിക്കയും 
പൃതിവകത്രേ വമിപ്പിച്ചാല് തീക്ട്യധൂമങ്ങഠം നസ ൮൦. 
: സമംഗാധാതകിത്യാദി? കവിഠംക്രിയ തിരുമ്മുക 
ശിതാദോപകശോക്താനി നാവനാനി ച ശീലയേത? 
പിന്നെയും ചിലയോഗങ്ങുളൂണ്ടതിന്നിവയാഴ്ക്ുരും. 

8 ഫലത്രയദ്വീചികിരാതതിക്ത_ 
യഷ്ട്്യാഫ്വസിദ്ധാത്വകടുത്രികാംണി 
മുസ്ലാഹരിദ്രാദ്വയയാവശ്രുക_ 
വൃക്ഷാമുകാര്മാഹ്വയവേതസാശ്ച 

അശ്വത്ഥജംബ്വാമ്രധനഞ്ജയത്വക 
ത്വക്ചാ .ഹിമാരാത” ഖദിരസ്യസാരഃ 
ക്വാഥേന തേഷാം ഘനതാം ഗതേന 

തച്ചൂ്ണ്ണയുക്താ ഗുളികാ വിധേയാ 

സാ ധാരിതാ ഫന്തി മുഖേന നിത ) 9 
കണ്ടോഷ്ടതാല്വാദിഗദാന് സുക്ൂ്ലു“റാ൯ 
വിശേഷതോ രോഹിണികാസ ശോഷ_ 
ഗണ്ഡാന് വിദേഫാധിപതിപ്പണിതാ. 

ത്രിഫലത്തോടു”, വഴുയിനവേര്, പുത്തരിച, ണ്0േര്, എരട്ടിമ ധരം, കടക, 

ചുക്ക”, മുളക്, തിപ്പലി ,: മുത്തങ്ങാ, മഞ്ഞ€ം, മരമഞ്ഞ ഠം൦6.താലി, ചവര്ക്കാരം, മര: 
പ്പുഭി, ഞെരിഞ്ഞംപുഭി, ആഠ൨വ൨ ഞി, അരയാല്, ഞവേല്, മാവു, നീര്മരുതു”ം 
ഇവഠററിന്൯തൊലികഠം, ഇലവര്ങ്ങം, അരളി, കരിങ്ങാലിക്കാതല് ഇവറഠി൯കഷാ 
യം കുയക്കിവററിച്ചു ചൂര്ണ്ണം ഗുളികയാക്കി വംയില് ധരിച്ചാല് കണ്ണാം ഓഷ്ഠും താലു 
ഈ സ്ഥഠനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളേയും രോഹിണിക ആസ്യശോഷം ഗളഗ- 
ണ്ധെം ഇവയ്യെപ്രത്യേകമായും ശമ്പ്പിക്കു ന്നതാകുന്നു, 

85 ദ്രാക്ഷാഗുളൂ ചീസുമനപ്രവാള.- 
ദാവിയവാഷത്രിഫലാകഷായഃ 
ക്ഷയദ്രേണ യുക്തഃ കബളഗ്രഫോയ്യം 
സവാമയാന് വക്ത്രഗതാന്൯ നിഹഫന്തി. 

മുന്തിരിങ്ങ, ചിഠഠമൃത്, പിച്ചിമൊട്ട്, മരമഞ്ഞ€ം തൊലി, കൊടിത്തുവവേരു", 
ത്രിഫലത്തോട്” ഇവറഠറിന്കഷായം തേനുംക്രട്ടി കവിഠംക്കെണ്ടോല് വായിലെ രോഗ 
ങ്ങാ ഹ്എ്ല്ലാം ശമിക്കംം ) ൽ 

89 ദാവിത്വക"സിന്ധുതഭവമനശ്ശിലായവശ്തുകഫരിതാലൈഃ 
ധായ്യഃ പിതകചുള്സ്്റോ ദന്താസ്യഗളാമയേ സമധ്വാജ്യ 

90) ഗോമൃത്രക്വഥി തവിലീനവിഗ്രഹാണാം ) 
പത്ഡഥ്യാനാം ജലമിസികഷ്ടഭാവിതാനാം 
അത്താരം നരമണവോപി വക്ത്രരോഗാഃ 
ശ്രോതാരം യൂപമവ ന സ്പ്ലശന്ത്യനത്ഥാഃ 



ഉ൭ദ്ധ്വാംഗരോഗചികിത്സ ൩൨൨൫ 

മുഖദന്തമൂലഗളജാഃ പ്രായോരോഗാഃ കഫാസ്ര്രരൂയിഷ്യാഃ 

തസ്താത്തേഷാമസകൃത് ദൂഷ്ടം വിസ്ര്രാവയ്യ്രധിരം 

കായശിരസോവിരേകോവമനംകബളഗ്രഫാശ്ചകടുതിക്താ$ 

പ്രായശ്ലസ്താസ്ലരേഷാം കഫരക്തഹരം തഥാകായ്യം 

മരമഞ്ഞഠംതൊലി, ഇന്തുപ്പ്”, മനയോല, ചവല് ക്കാരം അരിതാരം ഇവ അര 

കൂണ്ടാക്കുന്ന പീതകചുഴ്സ്സും തേനും നെയ്യുംക്രടിവയില് ധരിച്ചാല് ദന്തരോഗങ്ങ€ം 

ആസ്വരേഗഗങ്ങഠം കന്റ്രാഗങ്ങഥം ഇവ ശമിക്കും. 

 കടുക്കാത്തോടട ഗോമൂത്രത്തില് വേവിച്ചു വഠഠിച്ചും ഇരുവേലി ചതകുപ്പ കെട്ടം 

ഇവറഠിന്കഷായത്തില് ഭാവനചെയ്യും എടുത്തു സേവിക്കുന്നതായാല് വക് തൂരരോഗഥ 

അം ആ ആളെ. ബാധിക്കുന്നില്ല. മുഖരോഗങ്ങഠം ദന്തമൂലരോഗങ്ങഥം കണ്ണ 

രോഗങ്ങം ഇവ മിക്കവവേം കഫരക്താധിഷ ങ്ങളകയാല് പലതവണ ദുഷ്ടരക്തു 

ത്തെ നിര്ഹരിക്കണംം വിരേചനം നസ്യം വമനം ഇവയും ഏരിവും കയ്പും രസ 

മായ കബ. ങ്ങളും കഫര കതഹര ങള യേ എല്ലാ ക്രിയാക്രമങ്ങളും ഹ്'തമാകുന്നു. 

ശിരോരോഗനിദാനം 

പുകയേല്ലു, ഫിമംകൊറംക. വെയില്കൊഠംക, വിയക്കയും 

ഉറക്കിളയ്മു,, വെള്ളത്തില് കുളിക്കേ,റെയുറങ്ങുക 

കണക്കിലേറെവപ്പയൊക്കിത്താന് താ,്രിത്താ൯ തലവെയ്യ്യും 
കടല്ക്കാറേറല്ക്കയും ദു8ഖം കള്ളൂവെക്ളം കുടിക്കയും 

ഉറക്കെപ്പുറകാ,/"ഭ്യംഗദോഷം കിഴ്പ്പോട്ടുനോക്കുക 
ഒ൪ഗ്ലന്ധമേരുക്കയെന്നെപ്പാമേറെയുണ്ടായ്ക്കരുന്നനാഠം 

ദോഷങ്ങറം തലയ ല്പുക്കിട്ടുണ്ടാം ദണ്ഡങ്ങളിഒലനെ 
വാതകോപത്തിലുണ്ടാകുമേറെച്ചെന്നികഠം നോകയും 

നെററിയും പുരികംരണ്ടും തമ്മില് ക്രടുന്നദാഗവും 
പൊളിഞ്ഞുവീണുപോകുന്നു എന്നുതോന്നുന്ന വേദന 

കണ്ണും കണ്ണു കഴുത്തെന്ന ദിക്കിലും ദണ്ഡമേറെയാം 
മൂക്കില്വെള്ളംവരികയും ഞരമ്പുകഠം തെറിക്കയും 

മദ്ദനാദികളെക്കൊണ്ടു, കുറഞ്ഞോന്നു ശമിക്കയും 
പിന്നെയും പലതുണ്ടേവം, ശിരസ്താപസ്യലക്ഷണം 

പാതിത്തലയ്യക്ഛ ദണ്ഡങ്ങറം വന്നാ€ലര്ദ്ധാവഭേദകം?? 
മാസത്തിലന്നൊരിക്കല്താന്൯ പക്ഷത്തിങ്കലൊരിക്കലൊ 

പാരമായിട്ടിതുണ്ടാകില്., വിനാശം നേത്രകണ്ണ്ുയോഃ 
പ്ത്തംാകൊണ്ടുഴ*തലക്കുത്തു"വരുമ്പോഠം പുകയും തല 
പനി വിയക്ക മോഫിക്ക നേത്ൃരംചുടുകഎന്നിവ 
ഏറിീട്ട പകല്വര്ദ്ധിക്കു കിഞ്ചില്കറക രാത്രിയില് 
ശിതളങ്ങറം പ്രയോഗിച്ചാല് കുറെപ്പയൊവുതികാങ്കയും. 
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പിത്തംകൊണ്ടുത്തഭവിക്കുന്ന ശോിരസ്താപസ്വ?ലക്ഷണം 
ദ്രേഷ്ടംകൊണ്ടു “തലക്കുത്തിാലുണ്ടാമരുചിശീതതം 
ശിരോന്നിഷ്ണന്ദനാലസ്യങ്ങളും തലകനക്കയും 
പകല്ദണ്ഡം കുറഞ്ഞിട്ടു രാത്രീലേറീട്ടുമായ്ക്കരും 
കദ്സ്റ്റംചൊറിക ഛാട്ടിക്കു കഴ്്്റിന്െറ പോളവീങ്ങുക 
ഇവയെലപ്പാം വരുന്നാകിലതു ശ്ശേഷ്ടത്തിലുള്ളതു”. 
ക്താത്തിലെത്തലക്കത്തു പിത്തജത്തോടു തുല്യമാം 

പിത്തത്തിലേതിലധികം ദണ്ഡം രക്തത്തിലേതിനു?. 
സേന്നിപാതാത്തിലുണ്ടായാല്കാണാംലക്ഷണമൊക്കെയും, 
ഭക്ഷിതദ്രവ്യദോഷങ്ങംകൊണ്ടു മൂദ്ധാവിലാം വിഷം 
രക്തവും നുലയുന്നേരം സന്നിപാതസു | കോപതഃ 

ഉണ്ടാകുന്നേരമുണ്ടാകും തലയ്യുകഛള്ളില് കൃമികലം (വ്ൂജം) 
അവ ചോരകടിക്കുമ്പോഠം ഉണ്ടാകും, പലസകങ്കടം 

ബുദ്ധിഭ്രമം ജ്വരം കാസം രൌക്ഷ്വം ശോഫം ബലക്ഷയം 
ദു൪ര്ഗ്ഗുന്ധ്വ്യണമിത്യാദി; താലുവിങ്കല് ശിരസ്സിലും 
കണ്ഡൂ,ശോഫങ്ങറം താമ്രാക്ലൂജലം മുക്കിലൊലിക്കയും 

ചെവിമൂളുകയിത്യാദ! കൃമിദണ്ഡസ്യ ലക്ഷണം. 
വാതംമുമ്പായദോഷങ്ങഠം വിറപ്പിക്കും ശിരസ്സിനെ 
ഹഎല്ലായ്്കോഴുമതുണ്ടാകില് 4ശിരഃകമ്പ?മതിന്നുചേ൪. 

പിത്തംമമ്പാംത്രിദോഷങ്ങറം രക്തത്തോടൊരുമിച്ചുട൯ 
ശംഖശോഫത്തെയുണ്ടാക്കും നൊത്തുചുട്ട ചുവന്നതു 

ബുദ്ധിഭ്രമം ജ്വരം ദാഹം പ്രലാപേന്നാദിയായ് പല 
ദണ്ഡങ്ങളെവരുത്തീടും മുഖം മഞ്ഞഠംനിറംവരും 

തുടങ്ങിയാലുട൯തന്നെ ചികിത്സിച്ചാല് ശമിച്ചുപോം 
അല്പയാഞ്ഞാല് ത്രിരാത്രേണ മരണം സംഭവിക്കയും 

ചെയ്യിപ്പാ൯ ശക്തനായുള്ളൂ ക്ഷിപ്രകാരീ സ്ശംഖകഃ? 
വാതം പിത്തത്തൊടുംക്രടി പുരികം ഒനററി കള്്റകറം 

ശംഖങ്ങളെന്നടിക്കിമംലുണ്ടാക്കും പലവേദന 

ആദിത്യസ്യോദയത്തിങ്കല് തുടങ്ങിട്ടുച്ചയോളവും 

ക്രമത്താലതു വദ്ധിക്കും ക്ഷുത്തുള്ളോക്കേറെയും വരും 

അവ്യവസ്ഥിതശിതോഷ്ണ്കുസുഖാഃ പിന്നെ ശമിച്ചുപോം 

%സുയ്യാറത്ത്മിതിന്െറപേര് ശിരോരോഗങ്ങറം പത്തിവ 
ഗര്ദത്തിങ്കലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്നുള്ള ശിരസ്സില്” 
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വാതംകോപിച്ച് നിമ്മിക്കും വീക്കത്തെത്തുല്യരൂപമായ" 

വേഭനാദികളില്ലായ്ക്കില് പേരതി*നനുപശി൪ഷകം? 

യഥാദോഷോദയം ബ്രരയാത് പിടകാര്ബുദവിദ്രധിന്?? 

വാതമേറീട്ടുവരികിരു വോതവിദ്രധിറയെന്നപേര്. 

പിത്തമേറിട്ടുവരികിരു ിത്തവിദ്രധി?റയെന്നുപേ൪. 

ശ്രേഷ്ടമേറീട്ടവരികില് %% ശ്രേഷ്ടവിദ്രധി?റയെന്നുപേ൪. 

ഇങ്ങനെകണ്ടു കൊള്ളേണം %% പിടകയ്യൃ൪ബുൂദ??ത്തിനും. 

പിത്താസ്രകഫജന്തുക്കളിവനാലുംനിമത്തമായ് 

നുലഞ്ഞിട്ടതിനേപ്പ്യോലെയുണ്ടാകുന്നതു :രൂഷകം?? 

കപഫവാതങ്ങളെക്കൊണ്ടു തല പാരംതരിക്കയും ക 

ചൊറിഞ്ഞുസൂക്ഷ്മമായത്വക്കില്പൊടിരോമംപൊഴിക്കുയും 

ഇങ്ങ നേയൊക്കെയുണ്ടാകും ദണ്ഡം ദോരുണാകത്തിനു് 

രോമക്രപത്തിലെപ്പിത്തം വാതേന സഹമൂരച്ഛിതം 

രോമങ്ങളെപ്പൊഴിക്കുമ്പോളുടന് €മശ്ശേഷ്ടകശോണിതം.32 

അടയ്യച്ഛംരോമക്രപത്തെപ്പിന്നെ രോമംവരാതെയാം 

4അതന്ദ്രലുഏം??രുഞ്ജാച ചൊല്ലം ചൊചേതിാകേചന 

ഇന്ദ്രലുഹത്തിനെപ്പ്പോലെ ഖേലതി:ക്കുളളജന്മറും 

ഖലതിക്കു പതുക്കെപ്പേംം രോമം മറേറതിനാശ്ുപോം 

വാതംകൊണ്ടുമ്ള ഖലതി തീ ണ്ണുണ്ടായപോലെയാം 
പിത്തംകൊണ്ടുള്ളതിന്നുണ്ടാം മത്തെളിച്ച ഞരമ്പുകഠം 

ശ്രേഷ്ടത്തിലേതു ചൂടേറി ഘനം ത്വഗ്വണ്ണുമാഴ്ക്കുരും. 
എപ്പാദോഷ അ്ളുംക്രട്ടത കാണാം ലക്ഷണമൊക്കെയും 

നഖത്തിന്പ്രഭ പോലേയും തിപ്പൂണ്ണുണ്ടായപോലെയും 
നിറവും കൃടുമുണ്ടാകില് സാധ്യമല്ലാത്ത ലക്ഷണം 

ദേഹദബണ്ഡങ്ങളും ദ8ഖം കോപമ്മദ്യാദികാരണാല് 
ശരീരത്തിദ്കലുണ്ടാകും കുടുംപിന്നെ ത്രിദോഷവും 

ക്രടിട്ടു തലയില്പുക്കാല് തലനന്നായ' നരച്ചുപോം 
അതു വാതത്തിലുണ്ടായാല് വെക്ളത്തി൯നിറമായ്ക്കരും. 

പിത്തംകൊണ്ടുള്ളതിന്നേറെ മഞ്ഞളിച്ച നിറംവരും. 
കപഥകൊന്ടുക്ളൂതിന്നേറെ വെളുത്തിട്ടുനിറംവരും 

സന്നിപാതത്തിലേതിന്നു കാണാംലക്ഷണമൊക്കെയും. 
സന്നിപാതത്തിലുണ്ടാകും ഖചതിപലിതങ്ങളും 
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സാദ്ധ്യമല്ലൊട്ടുമേതന്നെ പ്രായംചെന്നാല് വരുന്നതും 
രസായനപ്രയോഗംകൊണ്ടപ്പാതെ ശമനംവരാ. 

ഇതി ശിരോരോഗാനിദാനം. 

ശിരോരോശഗചികിത്സ. 

വാതത്തിലെ തലക്കുത്തു” പാരമായി വരുന്നനാറം 
വാതത്തിന്നു വിധിച്ചിട്ടുളളതൊക്കെ ഗുണമായ്ക്കുരും 
തലയില് തച്ചുകൊണ്ടിട്ട ഫൃതംസേവിക്ക രാത്രിയില് 
തുഭനെ പുടപാല്സേവ പയമതിന്െറയനുപാനമായ'”. 
നെയ്'ക്രട്ടിത്തിരംമുദഗംതാ൯ കലത്ഥം മാഷമെമ്മിലും 
എള്ളരച്ചിട്ടതാന് നപ്പഎങ്സ്റ്ുതാ൯ പാലുമായ” പിബേല് 
പിണ്ഡോപനാഹഫസ്വേദങ്ങം മാംസധാന്പയങ്ങഥംകൊണ്ടുമാം 
“വാതഘ്ദശമൂലാദി?സിദ്ധാക്ഷിരേണ ധാരയും 
പിന്നെസ്സ്ിശ്ധങ്ങളായുകൂള നസ്ൃധൂമങ്ങളും ഹിതം 
“വരണാദി 3ഗണംചേത്ര്തു പാരിനീര്ക്രട്ടിവെന്തപാല് 
കലക്കിയുണ്ടായാലാ നെയ? മധുരദ്രവ്യസാധിതം. 
നസ്ൃത്തിന്നെത്രയുംനന്നു” “കോ പ്പാസാദിയ്യാമത്തൂതം 
വിധിച്ചപോലെ കാച്ചീടാം ചോരനിക്കരുതൊട്ടമേ. 
“വരണാദി? ഥണക്വവാഥേ പാലുമായിപ്പചിച്ച നെയ് 
സേവിക്ക സിതയുംക്രടിത്തലനോവു ശമിച്ചുപോം. 
അദ്ധാവഭേദകത്തിന്നുംകൊള്ളാമിച്ചൊന്നതൊക്കെയും 
ശിരോഭിതാ പേപിത്തോത്രേസ്റ്റിശ്ധസ ൃ യവ്യധയേത*സിരാം 
പിന്നെശീതങ്ങളെത്തേയ്ക്, തലയില്ധാരവസ്തിയും. 
ജീവനീയൌഷധംക്രടി വെന്തപാലു കടിക്കയും 
അമ്മരുന്നുകളെക്കൊണ്ടു കാച്യനെയ്യ്കൊണ്ടുനസ്യവും 

ശംഖത്തെയശ്കൊഴിച്ചുള്ള രക്തജത്തിനുമങ്ങനെ 
ശ്രേൃഷ്ടത്തിലെത്തലക്കുത്തില് തേച്പ്ി പ്പൂ പഴതായ നെയ” 

കടുദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു ശമിപ്പിക്കയുമുത്തമം. 
തീക്ഷ”ണമായുഷ്ണമായേറ്െരൂക്ഷമായുള്ളഭേഷജൈഃ 

സ്വേദപ്രലേപനസ്യാദിയുപവാസവുമമത്ുതള ത്തം. 

മൂന്നുംക്രടിവരുന്നേരം ക്രട്ടിച്ചെയ്യു ചികിത്സകറം 

കൃമിദണ്ഡംവരുന്നേരം ചോരകൊനണ്ടുള്ള നസ്യമാം. 
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എന്നാല് ശോണിതഗന്ധേന മദിച്ചൊക്കെപ്പറപ്പെടും 

ം പിന്നെപ്പുറത്തുകളവാ൯ പ്രയോഗിക്കേണമികങ്ങനെ. 

കായവും നാഗടന്തിഞ്ച തുവപച്ചില വിഴാലരി 

ഗോമൂത്രത്തില്പചിച്ചിട്ടനസ്യംചെയ്യാല്പുറത്തുപ്പോം. 

പലുകം വേപ്പുകടുകൊ,ടോടലെന്ന് യിവററിലെ 
തൈലമോരോ കൊണ്ടുള്ള നാസ്യവും കൃമിനാശനം 

വിഴാലരിപചിച്ചിട്ടള്ളാട്ടംമുത്രേണ നസ്ൃവും 

നസ്ൃത്തിന്നുവിധിച്ചിട്ടുള്ളവയും പൃത്വിമത്സ്യവം 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപുകയ്യേ,ണം ചോരനീക്കരുതൊട്ടുമേ 

ശിരഃാകമ്പം വരുന്നേരം കാച്ചുകല്ലാത്തതൊക്കെയും 

വാതാഭിതാപത്തില് ചൊന്നപോലെചെയ്തുസമസ്സുവും 

പിറന്നിട്ടുള്ളബാലന്മാക്കുണ്ടാമുപശിരസ്സിനു” 

ചെയ്യേണം വിഭല്രധിക്കുള്ള ചികിത്സകഠം നരരന്തരം 
പഴുക്കുംമുമ്പില്വാതത്തിനുള്ളതൊക്കെ പ്രയോജയേല് 

 ആമപക്വേ, ഭ യഥായോഗം വിദ്ധീപിടകാര്ബുദേ 

190) 
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103 

104 

ആരൂംഷികയിലെല്ലോര അട്ടയിട്ടിട്ടനീക്കിയാല് 

നിംബനീര്കൊണ്ടുകഴുകിക്കുതിരയ്യുകളള ചാണകം 
പിഴിഞ്ഞനീരിലന്തുപ്പ: ക്രടിത്തേയ്യേ,ണമാവൊളം 

മഞ്ഞറംക്രട്ടിയരച്ചുകള പടോലത്തിലവേപ്പ്റില 
തേയ്ക്ഗോമൂത്രവുംക്രട്ടി കണ്ഡുക്സേശാടിനാശനം 

അരൂംഷികയ്യു്ഛം ചാചയ്യുച്ഛം ക്ഷുരരേണു തിരുമ്മിയാല് 
മാലതിചിത്രകാശപഘുനക്തമാലങ്ങ ളെന്നിവ 
കയ്യ്ക്ൊണ്ടൊരെട്്റകാച്ചിട്ടു തേയ്മയണം പിന്നെ ലാക്ഷതന് 
കഷായകേകററിലപ്പല് നെല്പിക്കാ കൊന്നപത്രമായ” 
വെററിലാരസവും തൂല വ ചേത്തുനന്നായരച്ചുട൯ 

വെന്തിട്ടുള്ളൊരുതൈലത്തെത്തേച്ചിട്ടുംശമിയായ്ക്കിലോ 
വമനാദികളെക്കൊണ്ടു ശിരഃശദ്ധിവരുത്തുക 
പിന്നെദ്ദാരുണകത്തിന്നു നെററിമേല് ചോരനിക്കിയാല് 
ശുദ്ധിചെയ്തിട്ടുശീലിക്ക ധൂമനസ്യങ്ങഠംവസ്സിയും 
ൂഴന്നും കടുകും കൊട്ടം പ്രിയാളത്തിന്െറ ബീജവും 
യ്ലിമധുകമീയഞ്ും തേനുംക്രട്ടിട്ട തേയ്ക്യയും 
നിന്നില്ല ന്തു നിനി ്്ിിി്ടി്്്്തുത്ത്തത്ത്തു ടകക കളം നി ിിിത്തിനിിയനിട്ടിക്ത്തുത്തത്ത്തത്തെ 

& യഥാകേറപച്പം എന്നം യഥായോഗ്യമെന്നും പാഠാന്തരം 



കം 

൩൨൩൦ സഹസ്രയോഗം 

പിന്നെക്ഷാരജലംകൊണ്ടു കഴുകിക്കൊഠംകയും ഹിതം ഇന്ദ്രലുപ്ൃത്തിലെച്ചോര സിരാംവേധിച്ചു നീക്കിയാല് 
106 സഹസ്രവേധി കന്നാരം കന്മദം ജീരകം കണാ 

യ്യ 0ഫ്വാമുക്കുരം വിശ്വംഗോക്ഷൂരസ | ച കണ്ടകം 
രപൃണ്ണ്ണ്ണേന സംയോജ്യസേവിതംക്ുല്ത്റജിത"പരം 

ഇതി ശിരോരോഗചികിത്സ 

സഹസ്രയോഗം സമാ. 

പലവക ചീകിത്സകഠം 

൧. തുള്ളംകാല് ചുട്ടനീററലിനു”_ ശതാവരിക്കിഴക്ങിന്നി! 
രിനെറ നരയില് രാമപ്പപ്പ്യൊടിചേത്തു പുരട്ടുക. ശമിക്കും. 

൨. ഉറക്കം ഇപ്പാത്ത തിനു? _ ഒരു ചെവനാരങ്ങയളവില്. 
കാത്തൊിരക്കുരു അരച്ചുരുട്ടി സമം വെണ്ണയും മുലപ്പ്യാലുംക്ൂട്ടി മദ്ദിച്ചു 
റെ ററിയിലും ശിരസ്സിലും ഇടുക. ഉറങ്ങും. 

൩. അസ്ഥിസ്രാവത്താല് പഴുപ്പുപോകുന്നതിനു”__ ആമ്പല് 
ത്തണ്ടുപിഴിഞ്ഞു പാലില് സേവിക്ക. ശമിക്കും. 

൪. അസ്ൃശ്ദരത്തിനു”__ നിലപ്പനക്കിഴങ്ങും ചെവുകടലാടിയും. 
മോരില് അരച്ചു സേവിക്ക. ശമിക്കും. 

൭. മൂത്രകൃഷ്ണുറത്തിനു _ ശതാവരിക്കിഴങ്ങില്സീരു” പാലു 
ചേത്ത്ൃ സേവിക്ക. ശമിക്കും 

൬. തീ മു്്റിനു”__ പഠങ്കിമാവിന്പട്ട പിഴിഞ്ഞ നീരില് 
കുന്തിരിക്കവും പുകയിറയും കല്ലൃമാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചി അരിച്ചു 
ധാരചെയ്തു. വ്രണമുണങ്ങും. 

൭. തിപ്പ്യൊക്ളിയാല്--കൈതോല ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു ധാര 
ഇടുക. 

൮. ഉടന് മണ്ണെണ്ണുയോ വെളിച്ചെട്ട്്റുയോ ധാരകോരുക. 
പൊള്ളുകയില്പ. 

൯. രക്താതിസാരത്തിനു”__ കദളിക്കുടം തുരന്നു” അതിനക 
ത്തു തൂണിവച്ചു നനഞ്ഞാല് എടുത്തു പിഴിഞ്ഞുതേനുംചേത്തു പല 
പ്രാവശ്യം സേവിക്ക. ശമിക്കും. 



ം പന്തന്ത്ത്തു 

പലവക ൩൩൧: 

൧൧. മുറിവിനു” _ചെവകടലാടി പിഴിഞ്ഞു ധാരയിടക.. 

ചോരനില്ലം. 
൧൧. ചെവകടലാടിയും ഉഴിഞ്ഞയും പച്ചമഞ്ഞളുമായരച്ചു, 

തേയ്ക്ക. 
' ൧൨൨. മുക്കുററി അരച്ചുതേയ്ക് ഉണങ്ങും. നനയ്ക്രുതു”.) 

൧൨. വെളിച്ചെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണുയുംക്രടി ധാരഇഃ;ക. വ്രണം 
പഴുക്കുകയില്പ. ഉണങ്ങും. 

൧൪. പച്ചുക്കൊടിത്തുവഇല വെള്ളംതൊടാതെ അരച്ചു വച്ചു, 

കെട്ടുക. (നനയ്മ്രുതു ) വ്രണം ഉണങ്ങും, 

൧൫. പല്ലറയ്ക്കാന് __ എണ്ണ ഇന്തുപ്പ്" ചുക്കു" മുളക്” മുള്ളി 
മത്തെറം കൊഴിഞ്ഞില്വേ൪ കായം മാവില ഇവ സമം അരച്ചുക 

ലക്കി എഴ്ണ്ണകാച്ചി കവിഠംകൊഠംക. പല്ലറയയ്ഛ. 

൧൬. കളിപ്പാക്കും കോലരക്കും കടലാവണക്കി൯തൊലിയും 
ക്രടി കഷായംവച്ചു കവിഠംക്കൊഠംക. പല്ലറവൂ്ചം. 

൧൭. കടുക്കാവെണ്ണു -- കടുക്കാ രണ്ടു ഭാഗമാക്കി മുറിച്ചു 

തോടുചിതറാതെ കുരുകളത്ഞു ഒരു തോടില് എള്ളൂം ഒന്നില് ചന്ദ 
നട്പ്പാടിയും നിറച്ചു തമ്മില്ചേത്തു” ചിററമുതിന്െറ ഇലകൊണ്ടു. 
മിതെ പൊതിഞ്ഞു കവകകൊണ്ടു കെടി, തൂക്കിനോക്കി! എടിരട്ടി 
പാലില് വേവിച്ചു” പാല്എല്ലാം വറവംമുമ്പു്” എടത്ത ആ പാ 
ലില്തന്നെ അരച്ചു” വെണ്ണുക്രട്ടിഉരസി നീരവത്തു കുരുവിന്മേല് 
പുരട്ടിയാല് നീരു വറവകയും പൊട്ടേണ്ടതാണെങ്കില് പൊട്ടുകയും 
ചെയ്യം. 

൧൮. വായില്പ്പള്ന്്ിനു” __ ആയ്യവേപ്പില മൂന്നു കഴഞ്ചു. 
മുളകു കഴഞ്ചു” ഒന്നു” അരച്ചു പുളിച്ചമോരില് കാലത്തും വയ്യിട്ടും. 
സേവിക്ക. 

൧൯. ഇടിത്തീയ്തട്ടിയാല് __ ഇടിത്തി തട്ടിയ ഭാഗം തീ 
കൊണ്ടു ചൂടപിടിപ്പിക്കയും കരിമ്പിന് നിരില് നെയ്യചേത്തു ധാരയി 
കയും ചെയ്തു. 

൨൦. നെല്ലിക്കാനീരില് നെയ്യും ഇന്തപ്പും ചേത്ത്” അതു 
കൊണ്ടു ധാരചെയ്ത്കു. 

൨൧ ഞെരിഞ്ഞാംപുളിനീരില് എണ്ണ്ണയും ഇന്തപ്പും ചേത്്ത 
ധാരയിടുക. ഉപദ്രവങ്ങറം ശമിക്കും. 

൨൨. കാലില് മുള്ളുകൊണ്ടാല് ... മുള്ളുകൊണ്ട ദ്വാരത്തില് 
എരുക്കിന്പാല് നിറയ്യുഛക. മുള്ള താനേ പുറത്തു പോകും. 

൨൩. മംക്കുഴിയില് ഉരുക്കുവെളിച്ചെണ്ണു തളിച്ചു നല്ല 
പോലെ ചൂടുപിടിപ്പിക്ക. പഴുക്കുകയി ക ം പ്രം മുള്ള വറത്തു പോക 
യുംചെയ്യം. 



൩൨൨൩൨൨ സഹസ്രയോഗം 

൨൪. ചുണ്ടുവീങ്ങിയാല്__ അട്ടയിട്ടു രക്തംകളഞ്ഞു എള്ള രച്ചു ചെറിയൊരു കിഴികെട്ടി നെയ" തിളപ്പിച്ചതില് മുക്കി കിഴി 
ഈന്നുക. 

൨൫. കണ്ണില് ധുവപ്പും വീക്കവും വന്നാല് പൂവന്ക൨ു 
ന്തല്നിരു” തേന് പത്ത കട്ടീല് ഒഴുക്കുക. ശമിക്കും. 

൨൬ കാതുമുറിച്ചാല് സന്ധിക്കാന് -- ഞെരിഞ്ഞിലിന്ത 
ളിരോ തുതുവേളത്തളിരോ പെരുംകരുമ്പത്തളിരോ എടുത്തു കോല 
രക്കു സമം ക്രട്ടിപ്പൊടിച്ചു പുരട്ടി ക്രട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാല് അഗ്രങ്ങറം 
തമ്മില് ക്രൂടുകയും മുറിവു” ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും. 

൨൭. കാതില് വള്ളിചൊറിഞ്ഞു വീക്ങിപ്പെംളി യുന്നതിനു" __ 
'അട്ടയിട്ടു രക്തംകളഞ്ഞു നാല്ലാമരക്കഷായത്തില് ഇരട്ടിമധുരവും 
അമുക്കുരവും അരച്ചുകലക്കി നെയ്ചേത്്ത" കാപ്പിഅരിച്ചു പുരട്ടക. 
ശമിക്കും. 

൨൮. കക്ഷത്തില് കുരുവിനു” _ ആമയോട്ട, ആനപ്പല്ല, 
കലമൊമ്പു" ഇവ മോരില് അരച്ച തേയ്കും; കക്ഷത്തിലെ കുരു 
ശമിക്കും. റ 

൨൯. പീനസത്തിനു”__(ചന്ദനാദിതിരി; ചന്ദനം അകില് 
മഞ്ചാട! ചെഞ്ചല്യം ഇരട്ടിമധുരം ഇവ പശുവി൯ചാലിലരച്ചു തു 
ണിയില് തേച്ചു” തിരിയാക്കി ഉണക്കി നെയ്യില് നനച്ചു പുകവ 
ലിക്ക. പിനസം ശമിക്കും. 

പ്രത്വൌഷധങ്ങറം 

൩൦. കാഞ്ഞിരക്കുരു തിന്നാല് __കുന്ന്ത്തളി൪ അരച്ചു സേ 
വിക്കു സവാംഗം പുശതക, ക്രവപിഴിഞ്ഞ വെള്ളം സ്വേവിക്കുന്നതും 
നന്നു, വികാരം ശമിക്കും. 

൩൧. നഞ്ചി൯കായ്തിന്നാല്__മുത്തങ്ങാക്കിഴങ്ങു” ക്രവള 
വേര് ഇവ പാലില് സ്വേവിക്ക. 

൩൨. മരോട്ടിക്കുരുതിന്നാല് .. ഞാറവേരു' അരച്ചു വെണ്ണ 
ചവേത്തു സേവിക്ക. ചന്ദനം സ്വവിക്കുന്നതുംനന്നു”. 

൧൨. ഉമ്മത്തിന് കായ? തിന്നാല് __ ചന്ദനം കരിക്കിന്വെ 
കൂളത്തിത സേവിക്ക. ശമിക്കും. ം 

൩൪. മേന്തോന്നിക്കിഴങ്ങു തിന്നാല് __ ചുക്കു കാഞ്ഞവെള്ള 
ത്തില് സേവിക്ക. 

൩൭൫. വിഷമുള്ള കുമിഠം തിന്നാല് അമരിവേർ പാലില് 
സേവിക്ക. 
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൩൬. അവിയന്െറ ലഹരിക്ക് --അമരിവേര്കഷായം 

സേവിക്ക; മോരും ചെറുനാരങ്ങാനീരും സേവിക്ക. 
൩൭. വത്സനാഭിവിഷത്തിന” __ കുരുമുളകു കഷായംവച്ചഛു 

സേവിക്ക. 
൭൮. പാഷാണവിഷത്തിനു”__കടുക' അരച്ചു സേവിക്ക. 

കുരുമുളകു കഷായംവച്ചു സ്േവവിക്കു. 

൩.൯. വിഷമുള്ളൂകൊണ്ടാല് കുള്ളിപ്പാല് പരട്ടുകു ഉപ്പു 
വച്ചു കാച്ചുക. 

൪. വിഷക്കല്ല ചവിട്ടിയാല്. കാട്ടുളൂളി എരുമച്ചാണകനി 
രില് പുഴുങ്ങി ചൂടോടെ ചവിട്ടുക. 

൪൧. പചേര്മരത്തിന് വിഷത്തിന് __ താന്നിക്കാത്തോടോ: 
താന്നിമരത്തൊലി യാ അരച്ചുപുരട്ടുക. 

൪൨. നായുകൃരുണകൊണ്ടുള്ള ചൊറിക്കു”---തൈരു സവാം: 
ഗം പൃശ്രക. 

൪൩. ചേക്കരുവി൯വികാരത്തിനു”__ എള്ളരച്ചു പൃശ്ുക;, 
പാല് സ്വവിക്കു. 

ര്ര്. കഞ്ചാവി൯ലഹരിക്കു”__-കോവല്ക്കാ കരിക്കിന്വെ. 
ളം ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നു സേവിക്കു. 

൪൫. കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങിനു” _ എള്ള നെയ്യിലരച്ചു, 
പൃശ്രക. 

അജിഴ്ണുങ്ങംക്കു' 
൪൬. പയററിനു_ മുളകുപൊടി മോരില് സ്വേവിക്ക. 
൪൭, വാഴപ്പഴത്തിനു". ഉപ്പൂകല്ല പൊടിച്ചുസേവിക്കു. 
൪൮. ചക്കയും” _തേക്കിടവേരോ ചുക്കോ കഷായംവച്ചു 

സ്വേവിക്കു. 
൪൯. മാഞ്ങയ്ുക്ച_ തേങ്ങാപ്പംല് സേവിക്ക. 
൫൦0. പാലിനു __ തിപ്പലിപ്പൊടി സേവിക്ക. 
൫൧, നെയ മുതലായവ ദഫിക്കാഞ്ഞാല് __ഉപ്പുനീരു സേ. 

വിക്ക, ഇവ പ്രത്യരഷധങ്ങളാകുന്നു. 

ജാഗമവീഷചികിത്സ 

൫൨. മൂര്ഖവിഷത്തിനു”__ പാലില് അമുക്കുരം അരച്ചു 
സേവിക്ക. 

൫൨. മണ്ഡലിവിഷത്തിനും__ ചന്ദനം പാലില് സ്വേവിക്കു. 
൭൪, രാജിലവിഷത്തിനു:__ചുക്കു ചുടുവെള്ളത്തില് സേ 

വിക്ക. 
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൫൭. വിഷവീക്കങ്ഥാംക്കു . ലേപം _ തമിഴാമവേര് എരു .ക്കി൯വേര കുടുക്കമൂലിവേരു" ഞെരിഞ്ഞില് ചന്ദനം പാടക്കി 
ഴ്ങ്ങ് വയമ്പ്യ” മഞ്ഞഠം മുള്ളിവേരു? പുംകി൯തൊലി ദേവതാരം 
ശതകുപ്പ കാഞ്ഞിരവേര്തൊലി ചിററരത്ത ഇവ യഥാലാഭം 
ഗോമൂത്രത്തിലരച്ചു നെല്ക്കനത്തില് പൃശ്തുക; വീക്കത്തിനും വിഷ 
ത്തിനും നന്നു. 

൬൬. ലൂട്ടനിററലിനു* _ ഇന്തുപ്പും പശുവിന്വെണ്ണ്ണയും 
കലത്തി പുശ്രക. ചന്ദനം രാമച്ചം ഇവ അരപ്പു ധാരഇടുക. 

൫൭. നിക്കോലിവിഷത്തിനു* __ ചുണ്ണാമ്പു കലക്കിത്തെള്! 
ഞ്ഞെ നീരു ഒരുചൃടം എടുത്തു അതില് പുളികലക്കി സേവിക്ക; 
“ഉപവസിക്ക. കം 

൫൮ മഞ്ഞഠം അര ഗോമുത്രത്തില് ചാലിച്ചതേയ. : 
നീക്കോലിവിഷം ശമിക്കും. ലം ക ല് ലി ന 

൫൯. ചേരവിഷത്തിനു“__ പ്പാശിന് തൊലി അരച്ചുതേയ്മും. 
൬൦0. ലുരുട്ടവിഷത്തിനു”_കുടുക്കമൂലിവേർ പാലില് സേ 

വിക്ക. മുരിങ്ങവേ൪ അരപ്പു പൂതശ്തുക. 
൩൬൧. പിലന്തിവിഷത്തിന' _ തുളസിനീരില് മഞ്ഞറം അ 

രച്ഛു സേവിക്കയും പുരട്ടുകയും ചെയ്തു. 
൬൨. പല്ലിവിഷത്തിനു” കുടുക്കമൂലിവേര നവനീണ്ടിക്കി 

ങ്ങ് അമരിവേര ഇവ പാലില് സ്വേവിക്കു. ടു 
൬൩. തേോംവിഷത്തിന്_ തൂമ്പക്കുടം ചുവന്നുള്ളി തുളസി 

യില ഇവ ഗോമൂത്രത്തിൽ അരച്ചു പൃശുക; ധാരയിടുക. വേപ്പിന് 
തൊല്യും കുരുകുളകും പുളിച്ച മോരില് അരച്ചു തിളപ്പിച്ചു സഖോ 
്ലൂമായ। ദംശത്തില് ധാരചെയ്യുക. 

സുര്. പട്ടികടിച്ച വ്രണം ഉണങ്ങാതിരുന്നാല് __ നാലി 
രട്ടി കവകനീരുചേത്തു” എരട്ടിമധുരവും മഞ്ഞളും ജാതിപത്തി 
രിയും കല മായി പഴവെളിച്ചെള്്ണ്റു കാച്ചി ധാരചെയ്യു. ശമിക്കും. 

൬൫. മനുഷ്യവിഷത്തിന.__ അമരിവേരും നവുനീണ്ടിക്കി 
എങ്ങും പാലില് സേവിക്ക, 

൬൬. കടന്തല്കുത്തിയാല് __ മുക്കുററി അരച്ചു വെണ്ണയില് 
മര്ദ്ദിച്ചു പുരട്ടുക. സേവിക്ക. 

൬൭. വണ്ടു കുത്തിയാല് __തകരയരി മഞ്ഞഠം മരമഞ്ഞറം 
തൊലി ഇവ സമം അരച്ചു തേയ്യക്ഛക. 

൬൮. കടന്തല്ക്രടെടുക്കാന് __ ഞൊങ്ങണംപുല്പ്” അമരി 

ഇല കൃഷ്ണ്ലൃതുളസിഇല ഇവ അരച്ചു സവവാംഗം പൃശി ക്രടെടുക്കുക. 
കടന്തല്കുത്തിയാല് വിഷമേല്ലകയില്പ. 
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നസ൬൯. പഴുതാര (പാര്കാല) കടിച്ചാല് __ കരിന്താളിയും 

പച്ചമഞ്ഞളും മുലപ്പാലില് അരച്ചുതേയ്. കടുക്കാത്തോടു കവ 
കനാമ്പ” മഞ്ഞറം ഇവ പനിനീരില് അരച്ചുസേവിക്കു. 

റെ. കൈവിഷത്തിനു .. വയമ്പ്” രുദ്രാക്ഷം അമുക്കുരം 

ഇവ പാലില് അരച്ചു സേവിക്ക. അതിനുമുമ്പു” വമനവിരേച 
നങ്ങറം യഥായോഗ്യം ചെയ്തു സുവണ്ണ്ണഭസ്തവും സേവിക്കാം. കൈ 

വ വിഷം ശമിക്കും. 

മാനവിധി (അളവുകറാ) 

യവോദ്വാദശഭിരഗഥൌരസര്ഷപൈഃ പ്രോച പതേ ബുധൈഃ 
യവദ്വയേന ഗുഞ്ജാ സ്വാത, ത്രിഗുഞ്ചോ വല്ല ഉച്യതേ 

മാഷോ ഗ്ുഞ്ചാഭിരഷ്ടാഭി? സഘഭിവാ ഭവേത” ക്വചിത: 
ചതുരഭിരമാഷക്ൈശ്ശാണഃ പ്രോച്യതേ ച തതഃ പരം 
ശാണം പാണിതലം മുഷ്ഠിഃ കുടുബം പ്രസ്ഥമാഡകം 
ദ്രോണം വഹഞ്ച ക്രമശോ വിജാനിയാച്ചതുറ്റൂണം 

ർ ൧൨ വെമളക്കടുകു ക്രടുന്നതു” ഒരു യവം, ൨. യവം ക്രടുന്നതു് ഒരു ഗുഞ്ജ, ൩ ഗ്ൃഞ്ചമ 
ക്രടുന്നതു” ഒരു വല്ലം. എടുഗുഞ്ചമകഠം ക്രട്ടന്നതു” ഒരു മാഷം. (ചില്ലട ൭ ഏഴു ഗുഞ്ചു 
അഅഠാക്ര$ന്നതു മാഷമെന്നം അഭിപ്രായം) ൪ കമാഷം ക്രടന്നതു” ഒരു ശാണംം (ഇതിനു 
മുക്കാത് കഴഞ്ചു” എന്നം വ്യവഹാരം) ശാണം ൪ ക്രടന്നതിനു പാണിതലം എന്നപേരം 
(൩. കഴഞ്ചു) ൪ പാണിതലംക്രടുന്നതു ഒരു മുഷ്ടി (ഒരുപലം, ൪ മുഷ്ടിക്രടുന്നതു” ഒരുക 
ടടബം നാനാഴി) ൪ കുടുബാക്രടന്നതു” ഒരുപ്രസ്ഥം (നാലിടങ്ങഴി, ൪ പ്രസ്ഥംക്രടുന്നതു് 
ഒരു ആഡം (൪ഇട ്ങഴി) ര്ആഡഥകഷം ക്രട$ുന്നതു ഒരുദ്രോണം (പതിനാഠിട അഴി) ൪ 
ദദ്രോണംഭൂഴുന്നതു ഒരുവഹം (൬൪ ഇടങ്ങഴി) ഇങ്ങനെ മനസ്സ്റിലംക്കിക്കൊംക. 

ദവ൮ ശാണ വടകഃകോലം ബദരം ദ്രാക്ഷണശ്ച ത, 
അക്ഷംപിചുഃപാണിതലം സുവള്്്റം കബളഗ്രറഃ 
ക൪ഷോ ബിഡാലപദകം തിന്ദുക3ഃ പാണിമാനികാ 
ശബ്ദാന്ൃത്വമഭിന്നേ,/ത്വഥേ ശുക്തിരഷ്ട'മികാ പിചൃ 

റി പലം പ്രകുഞ്ചോ വില്വം ച മുഷ്ടിരരും ചതുത്ഥിക 
ദോ പലേ പ്രസ്തതസ്ലൌര ദ്വാവഞ്ജലിസ്റ്റൌ തു മാനികാ 
ആഡകം ഭാജനം കംസോ ല്രോണം കംഭോ ഘടോമ്മണം 
തുലാ പലശതം താനി വിംശതിര്ദാര ഉച്യതേ. 

൨ ശണങ്ങറം ക്രടുന്നതു” ഒരു വടകം. ൧൪ കഴഞ്ചു” (കോലമെന്നും ബദര മെന്നും ദ്രാക്ഷണമെന്നും അതിനു പയ്യുയങ്ങളു.മാകുന്ന,) ൨ വടകം (൩ കഴഞ്ചു) ക്രടന്നതിനു അക്ഷം,  പിചുഃ പഠണിതലം, സുവര്ണ്ണം, കബഭഗ്രഹം, കര്ഷം. വി 
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ഡാലപദകം, ത നകം, പഠണിമാനിക ഏന്നും അതിനു പയ്യായങ്ങളംകന്നു, ൨ പി 
ചുക്കഠം (൬ കഴ്ച”) ക്രടുന്നതിനു ശക്തിയെന്നും, അഷ്കമിക എന്നും പയ്യായങ്ങളാ കുന്ന, പലം ധ്രകഞ്ചം വില്വം (ബിലവം മുഷ്ടി, ആമം, ചതുത്ഥികാ ഇവ പല. 
ത്തിന്െറ (൧൨ കഴു കൂടുന്നത് നെറ) പയ്യുംയങ്ങളാകുന്നു. ൨ പലം ക്രടുന്നതു” 
കരു പ്രസ്ൃതം. ൨ പ്രസ്തതം കര$ന്നതു് ഒരു അഞ്ജലി, ,നാഴിടനാലുപലം) ൨ അഞ്ച. 
ലിക്രടുന്നുതു” ഒരു മാനിക. (ഇരുനാഴി) ആഡകം ഭാജനം കംസ; ഇവ നാലിടങ്ങഴി 
യുടെ പയ്യായ പദങ്ങളാകുന്നു. ദ്രോണ; കും% ഘടം അമ്മണം ഇവ ൧൬ ഇടങ്ങഴി: 
യുടെ പയ്യായ പദങ്ങളാകുന്നു, ൧ഠഠ പചം ക്രടുന്നതു്” ഒരു തുലാം. ഇരുപതു. 
തുലാം ഒരു ഭാരം. ഇങ്ങനെ അളവൃകഠം. ം 

ഓഷധ പാകവീധി 

ക്വാഥം (കഷായം) 

കഷായം വഷ്ക്രവേണ്ടുമ്പോഠം വെള്ളം നാനാഴികൊള്ളൂുക. 
മരുന്നൊരു പലം തത്ര ചതച്ചിട്ടുകുവക്കുക. 

നാഴിയാവോളവും വെന്താല് വാങ്ങി രാത്രൌ സുസംസ്ഥിതം 
ചുടിയിച്ചെതിരേ പശ്ചാല് പിഴിഞ്ഞഥ മരുന്നുകഠം 

ഉഴക്കാഴക്കതാവോളം കുവുക്കിപപതമായ് പിബേല് 

തേന് നെയ്ശക്കരപട്വാദി൯ മേയമ്പൊടിക്കപി കൊള്ളൂക. 

സ്ന്റേഹചപാകം (എണ്ണ നെയ്യ് മുതലായവ) 

നാഴിയെണ്ണ്ൂ ചമയ്യുച്ഛമ്പോഠം കഷായത്തിനു നാല്ലലം 
മരുന്നു സവസാമാന്യം വിധികൊള്ളാമിതെങ്ങുമേ. 

പലസ । നിര്കൊഠം നാനാഴികൊണ്ടുശേഷിക്കനാഴിയും 

തസ്തിംസ്റ്റൈലം വിനിക്ഷിപ്യയ കല്പം പുനരരപ്പുലം 

അരയ്യേ,ണം കഷായേണ ദ്രൃഷ്ണുമായ പിന്നെയും തതഃ 

അരച്ചതതിലാക്കീട്ട പഠല്പ്രസ്ഥം തത്ര യോജയേല് 

ഒക്കെക്രുട്ടിയടുപ്പിന്മേല് വച്ചു മുദ്വഗ്നിനാ പചേത് 
പാകം പാനാദിരൂപേണ കൊണ്ടരിക്ക ഭിഷഗ്വര. 

നാഴി എണ്ണ കാച്ചണമെങ്കില് കഷായത്തിനുള മരുന്നകഠം എല്ലാം കരടി നല. 

പലം നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായംവച്ചു നാലിലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു. 

കല്ലും എല്ലഠമരുന്നകള.ംക്രടി അരപ്പലം അരച്ചുചത്തു കാച്ചി പാകത്തിനു അരിച്ചു 

കൊംക. അരയ്യ്യന്നതു കഷായവെള്ളത്തിലാകുന്നതു നന്ന് പാല് നാലിരട്ടിയാ 

യാല് കൊള്ളാം, ഇതെല്ലാം ഒരു യോഗത്തിനു കല്ലകഷായാദികഠക്കു പ്രത്യേകം. 

വിധിച്ചില്ലെങ്കില് മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ട സാധരേണ നിയമങ്ങളാണ്. 



ഒഷധപാകവിധി ൩൨൩൭ 

മതാന്തരം. 

സ്റ്റേഹപാകേ തവമാനോക്തൌ ചതു൪ഥണവിവദ്ധിതം 

കല്സ്റ്റേഹദ്രവം യോജ്യമധിതേ ശെര്.കഃ പുനഃ 
സ്റ്റേഫേ സിദ്ധൃതി ശുദ്ധാംബുനിഷ്ട്പാഥസ്വരസൈഃ ക്രമാത് 
കലൂപ_സ) യോജയേദംശം ചത്രത്ഥം ഷഷ്ടമഷ്ട്മം 
പ്പഥക സ്ന്റേഹസമം ദദ്യാത് പഞ്ചപ്പഭൂതി തു ദ്രവം 
ദുശ്ധധേ തക്രേ ച ധാന്പ്യാശ്ശേ കല്ല? സ്വരസവരു ഭവേത്. 

സ്റസ്റേഹപാകത്തിന് അളവു പ്രത്യേകം പഠഞ്ഞില്ലെങ്കില് നാഴി സ്റ്റേഹത്ത് ന് 
(ഫൃണ്ണൂദയം നെയ്യോ ആകാം.) ഒരു പലം കല്ലവും ഇടങ്ങഴി കഷായവുമാണു. എ 
ന്നാല് ശെടനകലചായ്യയമതം ഇങ്ങനെയണ് .-- കഷായാദിദ്രവങ്ങളില്ലാതെ പച്ച 
വെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കുന്നതാണെങ്കില് ഒരു പലം കല്ല്ൃവും കഷായമുണ്ടെങ്കില് 
്േട്ടുകഴഞ്ചു കലവും സ്വരസംചേത്തു കാച്ചുന്നതാണെങ്കില് ൬ കഴഞ്ചു കല്ലച്ഛവുമാ 
ണു ചേത്തു കാച്ചേണ്ടത്ര്ം ഏന്നാല് പാല്, മോരു ധാന്യാമും (വെപ്പുകാടി) ഇവ. 
കരടി ചേക്കുന്ന ഒഷധങ്ങഠക്കു” സ്വരസത്തിന പറഞ്തെപോലെ നാഴിക്കു ൬ കഴ 
ഞൂ കല്ല മതിയെന്നും കേരളീയ ംചായ്യുന്മാരുടെ മതമാകുന്നു. അഞ്ചിലധികം ദ്രവ 
ഞ്ങാം ചേക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില് അവ രാരോന്നും എണ്ണയ്യ സമവും അതില് കുറവാണെ 
കില് ഏല്ലാംക്രടി നാലിരട്ടിയും ചേത്ുു കാച്ചി അരിക്കണം. 

ലേഫാദിപാകങ്ങഠം 

ലേഫ്ഥങെറം കേറം ചമയ്ുക്ഛമ്വോഠം ഗുളസ്യൈകപലസ്യ തു 
മരുന്നിരുപലം യുഞ്ജ യാത് ജലപ്രസ്ഥദ്വയേ പുനഃ. 
കുഡുബദ്വയമാകുമ്പോറം ലുണ്ണ്ണം തത്ര വിനിക്ഷിപേത് 
നിക്ഷിപ്യ ദവ 10 ചാലോഡ്ഡയ മെല്ലവേ വാങ്ങുകഗ്നിത. 
ഉടയ്മച്ഛന്നതുടച്ചിട്ടുമുരുട്ടന്നതുരുട്ടിയും 
അലിക്കുന്നതലിച്ചിട്ടം ത്രിധാ ലേഹം പ്രകല്പയേത്. 
ഘൃതസ്യ ഫേനോപശമസ്യ്ൈലസ്യ തു തദുത്ഭവഃ 
ലേഘസ്ൃ തനത്തുമത്താ ്പ്സു മജ്ജനം ശരണം ന ച. 

ലേഹത്തിനു ചേക്കുന്ന ശക്രയുടെ കക്കി ൯പ്രകാരം ഒരു പലം ശക്രയ്മ്, 
൨ പലം മരുന്നു” രണ്ടിട ങ്ങഴിവെള്ളത്തില് കഷയേംവെച്ചു” ഇരുനാഴിയക്കേന്ന കണ 
ക്കിന്പ്രകരം മരുന്ന കരടിച്ചേത്തു കഷായപചവള്ളത്തില് ശക്കരകലക്കി ആയതു” 
നആല്യപോലെ വരുന്ന പാകത്തില് പൊടിവിതറി ഇളക്കിച്ചേത്തു യഥായ്വേഗ്യം ലേഹ 
മാക്കിക്കൊംക. ഉതു പ൨.രിചയസാഭ്ധ്യമാകുന്നും ഒരോ ഒദഷധങ്ങളടെ യോഗാ 
ദിഭേദേന വിധാനവ്ൃത്യംസം വരാം, നെയ്യ പതയടങ്ങുന്ന പാകത്തില് അരിക്കു. 
തൈലത്തിലാണെങ്കില് ആദൃത്തെ പരായടങ്ങി പിന്നീടുളള വണ്ണുഭേദത്തേംടു: കൂടിയ ചെ൨പ൨.ത കാണുയ്മോ€ം അരിക്കു. കല്ലച്ഛം പ്രധാനമായി നോക്കി നിശ്ചയിച്ചു 
കൊലള്ളുണംം 

പാകങ്ങറം മൂന്നു ഖരചിക്കണമന്ദഭേദാ_ 
 ഒഭ്യഞ്ജനേ ൭൪ ഖരമേവ വരം നരാണാം 
കല്ല കറുക്കയുമുറയ്ക്രയുമസ്യ രൂപം 
സ്രശാസഫത്വമരുണത്വവുമക്ലൂതാ ച. 

28 



൨൨൩൮ സഫസ്രയോഗം 

തല് ചിക്കണം മെഴുകിനോടു സമാനകല്പും 
മന്ദസ്യ ലക്ഷണമുശന്തി സരോത്ഭവാദി 

വസ്ത്൪ തു ചിക്കണമുശന്തി ഖരഞ്ച കേചിത* 
നസ്യ മുദുഭവതി പുണ്ണിനു നന്നു തേ പി. 

ക്വാഥാദേയൃയത് പുനഃ പാകാത? ഘനത്വം സാ രസക്രിയാ 
സോധ്യവലേഫശ്ച ലേഫശ്ച തന്മാത്രാ സ്യാത* പലോന്മിതാ 

സിതാ ചതുഗ്ഗണാ കായ്്യാ ചുണ്ണാച്ച ദ്വിഗുണോ ഗുഡഃ 

ദ്രവം ചതുഗ്ലൂണം ദ്യാദിതി സവത്ര നിശ്ചയഃ. 

സുപക്വേ തന്തുമത്ത്വം സ്യാദവലേഹോഠ്യ/"പ്സു മജ്ജതി 
സിതാ ചളുഗ്ലൂണാ ദേയാ വടീഷു ദ്വിഗുണോ ഗുഡ. 

ഇതിനു പുറമെ കല്ല്ഛക്രടി നോക്കിക്കെൊംക, അഭ്യംഗത്തിനായിട്ടുള്ള തൈല 

മാണെങ്കിൽ ഖരപാകേം ആണു വേണ്ടതു”. കല്ല കവക്കുന്നതും മറയ്മ്ന്നതും സ്റ്റ 

സഹൃതയും തൈലത്തിനു തെളിവും ഇതിന്െറ ലക്ഷണമാക്ന്ന. ചിക്കണപാകം 

മെഴുകിനു തുല്യമാണു”. ഇതു സേവിക്കാനും വസ്തിവയ്ക്കറ്നം നന്നു്. നസൃത്തിനു 
മന്മപാഠകമാണ”. ആയതിന൯ൂ മിക്കവാവം പരയുണ്ടയിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കും: പുണ്ണ 

കം വരഭറന് ഖരപാകംതന്നെയാണു നല്ലതു. 

കഷായം മുതലായവ കുവക്കി കടിയാക്കുന്നതിനു രസക്രിയ ഏന്നു പേര്ം ആയ 

ഗു ഇള.നീര്ക്കുഴനു മുതലായവയാകുന്നു. ഇതിനു പൊടി ചേക്കന്നതു നിയമമല്ലം 

ലേഹൃത്തിനു ചേക്കന്നതു ശമ്രെയാണെങ്കില് പൊടിയുടെ ഇരട്ടിയും പഞ്ചസരയാ 

യാല് പൊടിയുടെ നാലിരടിയും പഠവു കറച്ചണംം ചേത്തിടിക്കന്നതിനം നി 

യമം ഇതുതന്നെ. മുതിനു ദ്രവം മുതലായവ സാധാരണയയയി എല്ലാം ക്രടിന്നതി 

െഠ നാലിരടിയാകുന്നു, ” എന്നാല് ദ്രവത്തിനു ഈ നിയമം പ്രയോഗത്തില് സാ 

വയ്യികമല്ല. ഏത്രയും കൂടുന്നതും പ്രതയകനിയമമവലംബിച്ചല്പ. ലേഹത്തിനു പഠ 

വുകച്ചുന്വേഠോം നല്പര്പലെ പഠകമായാല് തൃലുപേലെവരും. വെള്ളത്തിലിട്ടാല് 

താഴും. അചിഞ്ഞുചേരുകയുമില്ല. വടകത്തിനം നിയമം ലേഹപോലെതന്നെ 

പാകം കുറച്ചുകടി മുദക്കണ്ടതാണു 

സ്വേടിപ്പിക്കുന്നതിനുമ്ള കഷായം ആകെ വെള്ളത്തിന്െറ നാലിലെരേഭഠഗ 

വും കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം തആകെയുള്ളതിന്െറ എട്ടില് ഒരുഭഠാഗവും വ്രണം കഴകം 

നും കവിഠ-ക്കൊ്മാനം സ്വേദിപ്പിക്കാനുള്ളപോംലെയും വഠറഠിക്കണംം 

വിഷവിയുയമുള്ള 

ഓഷധങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധികറാ 

1. രസശ്തുദ്ധി. 

വിഷവും മലവും തീയും മൃന്നുദോഷം രസത്തിനു" 

ഇതുകഠം തീത്തെടുത്തീടില് സൂതം പിയൂഷതുല്യമാം. 

വിഷം ശമിക്കുവാനായി കൊടുവേലി പിഴിഞ്ഞതില് 

മലദോഷം ശമി ല്പിടാന് കററാര്വാഴരസത്തിലും. 
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അഗ്നിദോഷം ശമിച്ചീടാന് ത്രിഫലയ്യള്ളനിരിലും 

ഓാരോയാമമരയ്യേ,ണമേഴുവട്ടം രസത്തിനെ 

പിന്നെക്കാടിയിലിട്ടല്പം കൃടാക്കിക്കാടിയൂറവക 
എന്നാല് ദോഷങ്ങം നീങ്ങിടുമെന്നതിന്നില്ല സംശയം. 

ഉ. ഗന്ധകശുദ്ധി. 

മുത്തികാകലശം തന്നില് ക്ഷിരപ്രസ്ഥമൊഴിച്ചുടന് 
ശീലകൊണ്ടതു വായ്യെടി ഗന്ധകം പലസമ്മിതം 
പൊടിച്ചാശ് ലയില്തന്നെ പരത്ത പ്പിന്നെ മൂടണം 
ചട്ടികൊണ്ടംതി൯ ചുററും ശീലമണ്ണിട്ടു കെട്ടിയാല് 
മണ്ണുമാന്തിക്കഴുത്തോളം കുഴിയില് രാ്രിവയ്മുഛണം 
രണ്ടുയാമം മുഴുവനും കത്തേണം തീയ്യമീതെയായ്. 
എന്നാലുരുകിവിണീടും ഗന്ധകം പാലിലൊക്കെയും 
എടത്തുകഴുകിക്രുട്ടാം പിന്നെയാവശ്യമുള്ളതില്. 

3. ചായിലൃശ്രദ്ധി. 

ചായില്യം കട്ടിയായ*വാങ്ങിട്ടൊരുനാഠം തേനില്വയ്യുചുക 
മുലപ്പംലലുമ്വണ്ണം ചെയ്തകൊണ്ടിക്ങടുക്കുക. 

ഗരരിപാഷാണവും 9. വെള്ളപ്പാഷാണവും ശുദ്ധി. 

അരിക്കാടിയലും പിന്നെ ചെറുനാരനീരിലും 
ചുണ്ണ്ണാമ്പിട്ടു കലഷിട്ടങ്ങുണ്ടാകന്നൊരുനിരിലും 
യാമമോരോന്നു വേവിച്ചാല് പാഷാണം ശുദ്ധാമായ്ക്കുരും 
വെള്ളപ്പാഷാണവും ശുദ്ധിചെയ്യീടാമിതുപോലവേ. 

6. രസകര്പ്പൂരശുദധി, 

രസകര്പ്പരമതിനെ തുണിയില്കെട്ടി നപ്പപോരല് 
കളസ്ിവെററിലയും നല്പമുളകം തൂല്യമായുടന് 
കഷായംവച്ചായതിങ്കല് കിഴിമൂന്നുദിനംവരെ 
“വെച്ചെടുത്താല് ത്ുുദ്ധമാകമെന്നുതന്നെ കഥിപ്പതര”. 

7. മനയോഛശൃതഭ്ധി. 

മനയോലയരിക്കാടിതന്നിലിട്ടൊരുവാസരം 
കഴിഞ്ഞായതെടുത്തിട്ടു ത്ആട്ടി൯മൃത്രത്തിലാദരാല് 
ഡോളായന്ത്രവിധാനേന പാകംചെയ്യുക ശുദ്ധാമാം. 

 ി 
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8. അരിതാരശുദ്ധി. 

അരിതാരം നവുക്കിട്ടങ്ങൊരു ചട്ടിയിലിട്ടുട൯ 
ശരിയായിട്ടടയ്ലേ,ണമൊരുചേരുന്ന ചട്ടിയാല്. 

ശിലമന്ചെയ്തുണക്കുട്ടു മേലേവച്ചുക്ള ചട്ടിമേല് 
ദ്വാരം മൂന്നുതുളയ്യേ,ണം ചെവതായിട്ടു വൃത്തിയായ് 

പിന്നെത്തിയിട്ടുകത്തിച്ചു കനലി൯മ്തെ വയ്യഛണം 
കുറേക്കഴിഞ്ഞിടുന്നേരം കവുത്തപുകവന്നിടും 

അന്നേരം താലവ്ൃന്തത്താല് പതുക്കേയഥ വീശണം 

അപ്പ്യോറം ചുവപ്പുനിഠമായ് പുകവന്നുതുടങ്ങിടും. 

ഉട൯തീയിന്നിറക്കീട്ടങ്ങാവവോളമിരിക്കുക 
പിന്നെഗ്ലിലകളതഞ്ഞിട്ടങ്ങെടുത്താല് ശുദ്രമാണതു്. 

9. അയസ്താന്തശുദ്ധി. 

അയസ്ത്ാനു.ം കോവലിലനീരിലാദ്യം പുനസ്തൃഥാ 

ഗോമുത്രത്തിലുമേഴേഴചവട്ടം കാച്ചിനനയ്യുചഛക. 

10. തുരിശുശുദ്ധി. 

ശുദ്ാമാക്കാ൯ തൂരിശിനെ തൈരുചേത്തങ്ങരച്ഛുട൯ 

അടയാക്കിപ്പരത്ത്ട്ട നല്പചട്ടിയില് വ്യപക. 

അടുപ്പേററിത്തിയുമിട്ട:ഒിളക്കീടുക നല്പപോല് 

കറേനേരമിളക്കമ്പോഠം പൊടിയായിട്ടുകണ്ടിടും 

അപ്പ്യോഠം വാങ്ങിയിറക്കീട്ടു സൂക്ഷിക്കാം ശ്രദ്ധഭാജനേ. 

11. തുത്തുശുദ്ധി. 

മൂഷികാരിപരിഷത്തില് തുത്തുനന്നായ്പൊതിഞ്ഞുട൯ 

രണ്ടുയാമം തീയിലിട്ടു, ചുട്ടവാങ്ങിയെടുത്തത്ര” 

പൊന്നാങ്ങാണിരസംതന്നില് വേവിക്കുക വിശ്ഭ്ാമാഠ. 

19. വത്സനാഭിശുദ്ധി. 

ഗോമുൃത്രത്തിൽ പുഴങ്ങേണം രണ്ടുയാമംതികച്ചഹോ. 

വത്സനാഭിക്കെ്ുംദോഷമെന്നാലെല്ലാം ശമിച്ചിടും. 

18. അഭ്ൂകശുദ്ധി. 

അഭ്രകം ശ്രദ്ധിയാക്കിടാനേഴവട്ടം വവത്തുട൯ 

പാലിലിട്ടിട്ടെടുക്കേണമെന്നാല് സംശ്ുദ്ധമാമതു”. 

ന 
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14 നിവാഉശ്ുദ്ധി, 

എരുമച്ചാണകംതന്നില് ഉണക്കല്ക്കാടിചേത്തുടന് 

കലക്കിട്ടതില് നിവാളക്കുരു വേവിച്ചുകൊള്ളണം 
പിന്നെത്തോടുകളഞ്ഞിട്ട പരിപ്പിന്നുള്ളിലേമുള 

തീത്തെടുത്തുകളഞ്ഞിടില് നീവാളക്കുരു ശുദ്ധമാം. 

15. ഉമ്മത്തിന്൯കരു ശുദ്ധി. 

ഉമ്മത്തിന്നരി വെള്ളത്തില് ഒരുയാമമതിട്ടിഹ 
എടുത്താല് ശുദ്ധിവന്നീടുമെന്നതിന്നില്പ സംശയം. 

6. ചേക്കരുശുദ്ധി 
ചേരി൯കുരു മുഖംവെട്ടി ചാണകച്ചാററിലിട്ടുടന് 
മൂന്നുനാഠം വച്ചുസൂക്ഷിച്ചു നാലാന്നാളതെടുക്കുക 
പച്ചുവെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട കഴുകിശ്തുചിയാക്കണം 
വിണ്ടും കരിക്കി൯നീ൪കൊണ്ടും നല്പപോല് കഴുകിടുക 
എന്നാല് ശുദ്ധിഭവിച്ചിടും ചേരിനെറകരു നിശ്ചയം. 

1 7. ഉരുക്കും ഇരുമ്പും ശുദ്ധി. 

ഉരുക്കുലയിലിട്ടാദ്യം പഴുപ്പിച്ചതു മോരിലും 
നല്ലെണ്ണ്ൂയിലുമെന്നല്ല ഗോമുത്രത്തിലുമാദരാല് 
അരിക്കാടിയിലുംമുക്കി രാകിപ്പിന്നെപ്പൊടിച്ചുടന് 
ഞാവല്ത്തൊലിരസംതന്നിലരച്ചിട്ടതുണക്കണം. 

18. വെളത്തീയശുദ്ധിയും 19 നാകശുദ്ധിയും 

ഇലിപ്പതന്നെണ്ണ്ൂയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയതിങ്കലോ 
നവസാരംപൊടിച്ചുള്ള പൊടിയെച്ചേത്തൃകൊണ്ടതില് 
വെളുത്തിയമുരുക്കീട്ടങ്ങേഴുവട്ടമൊഴിക്കണം 
എന്നാല് ശുദ്ധിഭവിച്ചിടും വെളുത്തിയവു,മീവിധം 
'നാകവും ശുദ്ധിയാക്കിടാമിരുപത്തൊന്നുവട്ടമായ്. 

20. കറുത്തിയശ്തുദ്ധി. 

പിരണ്ടവേരരച്ചിട്ടങ്ങാട്ടിന്മൃത്രത്തില് നല്പപോല് 
കലക്കിട്ടെട്ടന്റുചേത്തുംകൊണ്ടിളക്കീട്ടതിലേയു,,ടന് ി 
കവുത്തിയമുരുക്കീട്ട പത്തുവട്ടമൊഴിക്കണം 
എന്നാല് കവത്തതാമീയ്യം തുദ്ധമായ"ത്തീന്റിടും ദൃഡ. 



.൭൪൨ സഹസ്രയോഗം 

21. ചെമ്പിനെറ ശുദ്ധി. 

ചെമ്പാദ്യം തകിടാക്കീട്ട തിന്ത്രിണീദളവാരിയില് 
ഇരുപത്തൊന്നുദിവസമിട്ടവച്ചിട്ടെടുത്തുടന് 
കാച്ചിമുക്കീടണം പിന്നെപ്പളിതന്നിലനിരിലും 
കുററഠാരവാഴപിഴിഞ്ഞുള്ള നീരിലും ശുദ്ധാമായ്ക്കരാ൯ 
ഇരുപത്തൊന്നുതവണ വേണമോരോന്നിലിങ്ങനെ. 

22. സ്വള്ത്ുശ്രദ്ധിയും 28 വെളളിശുദ്ധിയും 

ഗോമുത്രംതന്നിലും നല്മോരിലും കാടിതന്നിലും 

കുലത്ഥമിട്ടുവച്ചോരു കഷായത്തിങ്കലും തഥാ 

സ്വണ്റ്ുമോ വെള്ളിയോ വേണ്ടതെടുത്തിട്ടങ്ങുരുക്കുക 

ഓരോദ്രവത്തിലേഴേഴുപ്രാവശ്യമിതൊഴിക്കുക 

എന്നാല് ഗസ്വള്ല്വുമെന്നല്പ വെള്ളിയും ശുദ്ധാമാസ്്രും.. 

94, കാഞ്ഞിരക്കുരുശദ്ധി. 

നെപ്പില്വെച്ചു പുഴുങ്ങിട്ട തൊലിയെലലാകളഞ്ഞുട൯ 

പിളന്ര മുളയുംനീക്കി ചെവൃതായിട്ടരിഞ്ഞുടന് ൽ 

ചെവകീരയുടേനിരിലൊരുയാമം ശരിക്കടാം 

തേററഠാമ്പരല്കഷായത്തില് പിന്നെ വേവിച്ചുകൊള്ളൂക. 

എന്നാല് ശുദ്ധിഭവിച്ചിടും കാഞ്ഞിരക്കുരുവിന്നിഹ. 

ഉ. ഗുരഗുപശുദ്ധി. 

വേപ്പിന്െറയിലയും പിന്നെപ്പച്ചമഞ്ഞളുമെന്നിവ 

ചതച്ചിട്ട തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില് പിന്നെ ഗുല്ഗുലു. 

ഡോളായന്ത്രവിധാനത്താരു രണ്ടുയാമമനാരതം 

വേവിച്ചു കരടെല്ലാമേ നീക്കിയായതെടുത്തുട൯ 

വവത്തരയ്യ, നെയ്യികകലാവണക്കെണ്ണൂതന്നിലോ 

എന്നാല് സംതുദ്ധമായീടും ഗുണമാന്നുമ്ള ഗുല്ഗുലു. 



ധാരാകല്പം 

അത്വഥടീപികാവ യാഖ്യാനസഫിതം 

മംഗളാ ചരണാ 

അനന്തകല്യാണഗുണൈകഭാജനം 

നിരന്തരാനന്ദ ചിദേകവിഗഫം 

അനന്തരായേഡ്റ്റിതസിദ്ധയേ വയം 

തമേകദന്തം സതതം ഭജാമഫേ. ൧ 

അനന്തകല്യാണഗു-  അളവില്ലാത്തതായ മംഗലഅഠാക്കം ഗുണഅ്അാംക്കും 
ണൈകഭജേനം ) ഇരിപ്പിടമായി 
നിരന്തരാനന്ദ.- റു 

ി നന്മദുസ്വ രതൂപനു ഇത്ത 
ചിദേകവിഗ്രഹം ) യ റ 1൯ നമൂത്തിയും ആയ 

തം ഏകദന്തം 5. ആ ഗണപതിയെ 

അനന്തരായേഡ്റ്ലി- ടം വിഘ്ം കൂടാതെ അഭീഷ്ടങ്ങം സിഭ്ധിക്കുന്നതി. 
തസിഭ്ധായേ ) നുവേണ്ടി 
വയം സതതം ഭജാമഹേ ച ഞങ്ങ എല്ലായയ്ക്മാഴചം ഭജിക്കുന്നും 

അദിമതസിഭ്ധിക്കം വിഘ്ലനിവാരണത്തിനുംവേണ്ടി സവമംഗള.ങ്ങറാക്ക൦ 

ഭക്തവാത്സല്യാദിഗുണഅഠംക്കും, ഐശ്വയ്യുങ്ങഥംക്കം ഉരിപ്പിടമംയി സച്ചിദാനന്ദ. 
സ്വരൂപനായ ഗണപതിയെ ഞങ്ങാം നമസ്തരിക്കുന്നും 

ധാരകൊണ്ടുമുളു ഗുണങ്ങഠം 

ധാതൂനാം ദ്ൂഡ്ധതാം കരോതി വൃഷതാം ദേഹാഗ്നിവദ്ഡ്രൈജസാം 
സ്വൈര്യം പാടവമിന്ദ്രിയസൃയ ജരസോ മാന്ദ്യം ചിരഞ്ജീവിതം 
അസ്ഥനാം ഭംഗമപാകരോതി നിതരാം ദോഷാന് സമീരാടികാ൯ 
സവസ്റ്റേഹകൃതാ സുഖോഷ്ണ്ണുസുഭഥാ സവാംഗധാരാ ന്തണാം. ൨ 

സവയസ്റ്റേഹകൃതാ എല്പറ സ്റ്റേഹദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും 
സുഖോഷ്ക്കുസുദഗാം ടം സുഖോഷ്ണ്കുത്തോടുക്രടി വേണ്ടുംവണ്ണമുമ്ളതും 
സവാംഗധാരാ ട സവീഠംഗത്തിലും ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ധര 
ണാം ടം നരമ്മാക്ക് (മനുഷ്ൃക്ക്) 
ധാതൂനാം ദ്ലഡ്ധതാം ടേ സപ്ത്ൃധാതൃക്കഥംക്കും ദൂഡ്ധതയ്െയും 
വൃഷതാം ടം സ്രീ സംഭേഠഗസാമത്വചൃയത്തെയും (ത്രക്ശവൃദ്ധിയെയും) 
'ദേഹാഗ്നിവണ്ണ്ണെഴസാം ടം ശരീരം, ജഠരാഗ്നി, നിഠം ഇവക്കാക്കു* 
സ്ൈയ്യും അ ്ഥിരതയെയ്യം 
ഇന്ദ്രിയസ്വ പാടവം ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങംക്കു വിഷയഗ്രഹണശക്തിയെഴും 
ജരസ്വ മാന്ദ്യം ടട വാഭ്ാക്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജരയ്ക്ക മാന്ദ്യത്തെയും 



൩ര്ത സഫാസ്രയോഗം 

ചിരംജീവിതം കരോതി ടേ ദീര്ഘായുസ്സിഠൊയും ചെയ്യുന്നു. 
അസ്ഥ”നാംഭംഗം  അസ്ഥികഠംക്കള്ള കേട നേയും 
സമീരാദികാ ൯ദേോഷാന് തോ വാതാദിദോഷങ്ങളുടെ കോപം മതലഠയവയേയും 
നിതരാം അപാകരോതി ടെ നല്ലപോലെ ശമിപ്പിക്കയും ചെയുന്നു. 

എണ്ണ മുതലായ സ്ന്റേഹദ്രവ്യങ്ങാംകെണ്ടും സുഖോഷ്ണ്കുമായവിധത്തില് വിധിപ്ര 
കാരം മനുഷ്യരുടെ സവാംഗങ്ങളിലും യഥായോഗ്യം ചെയ്യ പ്പടുന്നതായ ധാര രസാ 
ദിസപ്പധാതൃക്കഠ.ക്കും ദ്ടൂഡ്ധതയും സ1്റ്രീഗമനസമത്ഥൃവും ശരീരത്തിനുറപ്പും ജഠരാഗ്നി 
ക്ക ശക്തിയും, ശരീരവണ്ണുത്തിനും ഒ൦൭സ്സ്റിനനം സ്ഥിരതയും, കണ്ണ മുതലായ €പഞ്ചേ 
ന്രിയആ്ങഠം"ക്കു രൂപാടികളായ അതാതു വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള സാമത്ഥവും, 
വാഭ്ധാക്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രയ നാശത്തെയും, തന്നിമിത്തം ദീര്ഘലീവിതത്തെയും 
പ്രദാനംചെയുന്നു അസ്ഥികഠക്കുണ്ടാവുന്ന ചതവു”, ഒടിവു” മുതലയേ കേടുകളെ 
യും വാതാദിദേഷേകോപത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നതാണു” 

ധാരപ്പ്യാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു കൊള്ളാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങം 

പ്ലക്ഷോദുംബരഗന്ധസാരവരണനസ്മഗ്രോധദേവദ്രമാഃ 
പുന്നാഗാഹ്വകപിത്ഥചോചബകളാശോകാസനാമ്രസ്തഥാ 
ഡോളാചമ്പകവില്വനിംബഖദിരാമോഘാഗ്നിമന്ഥാജ്ജൂനാ 
ഇത്യാദ്യന്യതമേന സേചനവിധൌ ദ്രോണീം പ്രകയ്യാത് ബുധഃ 

പ്പക്ഷേറദുംബരഗന്ധസാര- 5: ഇത്തി, അത്തിം ചന്ദനം, നീര്മാതളം. റ 

വരണനൃഗ്രോധദേവദ്ര,മഠഃ പേരാല്, ദേവതാരം, 

പുന്നാഗാഹ്വകപിത്ഥചോ ച പുന്ന, വിളാര്മരം., ഇലവര്ങ്ങം (വയന) 

ചബകുള  ശോകാസനംത്മാഃ ഇലഞ്ഞി, അശേറകം, വേങ്ങ, മാവു”. 

തഥാ ഡോളാാചമ്പകവില്വ അപ്രകാരം ഡേളിമരം (കോളി), ചമ്പകം, 
നിംബഖടദിരാംമോഘഗ്നി.- _ ക്രവളം, വേപ്പ്, കരിങ്ങാലി, പാതിരി, മുഞ്ഞ 

മന്ഥാരജ്ജനാ॥ നീര്മരുതു; 

ഇത്യാദയനൃതമേന 5. ഇവയിലേ തെക്കിലും ഒന്നിന്െറ തടികൊണ്ടു 

സേചനവിധൌ ധാരചെയ്യുന്നതിനും (മറവ൨ം) 

ബുധം ദ്രോണീം പ്രകയ്യാത് --- അറിവുള്ള വൈദ്യന് ധാരപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം 

ധാരപ്പ്യാത്തിയുടെ കണക്ക്. 

ദ്രോണീ ഹസ്തൃചതുഷ്ടരദീരഫഘകരമാത്രധ്യാസതല്പാദമ- 

ത്രോദ്യദഭിത്തിയുതാ ദ്ൂഡ്ഥാ സമതലാ പാദാന്തരന്ധ്റാ ബഹിഃ 

ശീഷ്സ്ഥാന ഇഫോന്നതൈകകരമാത്രാ താനവിസ്താരകാ 

നിമാ കിഞ്ചനമദ്ധൃതശ്ച ചരണൈര്൪ര്ഫനസ്ധൈൈശ്ച യുക്താ ദുഡൈഃ 

ചേ ധാരേപ്പ ത്തി (ധാഠരത്തേണി) ദ്രോണീ 
) നാലുകോല് നീളവും ഒരുകോല്വീതിയും കാല് 

ഹസ്ത പതുഷ്ട്യദീര്ഘകരമാത്രവ്യാസ- 

തല് പാദമാത്രോദൃദ”ഭിത്തിയുതാ 

ദൂഡ്ഥാ സമതലാ ടോ 

ബഹിഃ പാദാന്തരന്ധ്റാ 

കോല് ഉയരവുമുമ്ളഭി ത്തിയും (വക്കും) ഉള്ളതും 

മുറപ്പ്ളതം അകാനിരപ്പള്ളതും 

കാഥിനെഠ അഗ്രഭാഗത്തിലായി പുറത്തേ 

യ്ക ദ്വാരമുഭമുതും ആയിരിക്കണം, 

ഇതില് തലയുടെ സ്ഥാനത്തില് 

ഉയരമുള്ളതും ഒരിക്കോല്മാത്രം ഉള്ളതും 

നീഭവും വീതിയും സമമായുമ്ളതും 

ഇഹ ശീര്ഷസ്ഥാനേ 

ഉന്നതെൈകകരമാത്രാ ത്തേ 

തനേവിസ്കാരകാ ക: 



ര 

ധാരാകല്ലം ൩൭൪൫ 

മഭ്ധയത കിഞ്ചന നിമ്നാ ച മദ്ധൃത്തു” അല്പം കഴിയുള്ളതും 

ദുഡ്ധൈ ചരണൈഃ മറപ്പള്ള ശാലകളും 

ഫഹസ്വ്ലൈഃ ച യുക്താ (്രാരയേത') - കൈകള്. ഉമ്ളുതായും ഉണ്ടാക്കണം 

ധാരപ്പാത്തിക്കു നീം നാലുകോലും വീതി ഒരിക്കോലും തുയരം കാല് കോലും 

(൬ വിരല്യം) വേണം. മേല്പറഞ്ഞ വയില് നല്ല ഉറപ്പുഭമ തടികൊണ്ടു പഠണിയിക്ക 

ണംം അകം നിരപ്പള്ളതും പാത്തിയില് കഠല് എത്തുന്നഭാഗത്തിനന്െറ അററ 

ത്തഠയി പുംത്തേക്കു വെള്ളവും മറവ ദ്രവങ്ങളു.ം ഒഴുകിപ്പേഠകാന് തക്കവണ്ണ്മുമമ ദ്വരേ 

ങ്ങളും വേണം. തലയുടെ സ്ഥാനത്തില് ഒരുകോല് നീളവും വീതിയും അല്പം മുയ 
രധും മദ്ധ്യത്തില് അല്പം താഴ്ച യുംവേണം, നല്ല ബലമുള്ള കരചരണങ്ങം ഉണ്ടാക്കു 

കയും ചെയ്യണം. റു 

ഏന്നാല് ഇതിലെ ഹസ്തം കോല് ത്തൃയിട്ടാണു ഗണിച്ചുവരാവള്ളതു്. ഇപ്പ്യോഠം 

കാണേന്ന ധാരപ്പ്ാത്തികറംക്ക്” ഈ കണക്കി൯ പ്രകാരമുളള വലിപ്പമില്ല. ഇതിലെ 

കരം മുഴമാണെ ന്നാണു വിചാരിക്കേന്ടതു”: അതിന്ചപ്പകാരമായംല് ൪ മുഴം നീളം, 

൧ മുഴം വീതി കാല്മുഴം തുയരംം തലയ്യു ഇതിനുപുറദമ ഒരുമുഴം വിതിയും നീളവും 

മഠവം കണക്കക്കുകയാണു വേണ്ടതു”"' ഏന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സൌയകയ്യ 

വും ക്രിയംപ്യയോജനവും പരിഗണ ച്ച് ഇതിനു മംനാദിവിധാനത്തില് ഓചിതോേ 
ന വൃതൃംസം ൨ രത്തുന്നതിലും ദേംഷമില്ലെന്നാണു വിദഗാദ്ധാഭിപ്രഠയം. 

ധാരാകാലവ്യം മറ൮൦. 

ഏവം മാരുതഹാരിഭിശ്ച തരുഭി൪ദ്രോണീം വിധായാ,/"ദ3രാ- 
ദ്ദേവഞ്ചേഭമുഖം ദ്വിജാനപി ഭിഷഗ്വയ,ദ്ധാന് പ്രപൂജ ് യാതിഥീ൯ 
പൂവാഫ്ണേ ദിവസേ ശ്രുഭാദിമഹിതേ ലഗ്നേ ശയാനസ്യ തദ". 
ദ്രോണ്ദയാം സേചനമാചരേത്* പടുമതിര്ദ്രവൈര്യഥോക്കൈഭി_ 

ഷക, 
ഇപ്രകാരം വാതഹര്ങള യ മറ൨ മരങ്ങഥം 

കെൌറണ്ടേറ (മുനുപഠഞ്ഞ മരങ്ങഥംകൊണ്ടോ) 

ധാരപ്പ്രാത്തി ഉണ്ടാക്കിയശേഷം [ 

ഏവം മരേതഹാരിഭിഃതരുഭിഃ ച 

॥ ദ്രോണീം വിധയേ 
ഇഭമുഖം ദേവം ച ടോ ഗണപതിയേയും 

ദ്വിജാ൯ ടാ മഹബ്രാഹ്മണണരേയും 
ഭിഷഗ്വൃദ്ധാന് ച വൃഭ്ധവൈദ്യന്മാരേയും 
അതിഥീന് അപി ആദരാത് - മറ അതിഥികളേയും ത്ൃതദരവോടുകൂടി 
പ്രപൂജ്മു 5. നല്ലവണ്ണം പൂയിച്ചിട്ടു” 
ദിവസേ - പൂവാഹ”ണേ ച ത്രഭദിനത്തില്-- പൂറ് ഹ്നത്തിങ്കല് 
ശുഭാദിമഹിതേ ലഗ്നേ ടാ: ശുഭഗ്രഹോദയംകൊണ്ടും മഠവം ശ്രേഷ്ഠമായരാ 

ശിയില് 
തദ്ദ്രോണ്യംം 

ശയാനസ്യ 
പട്ടമതിം ഭിഷക്” 
യഥോകെക്കൈ; ദ്രവ്യം 
സേചനം ത്തൃചരേത് 

- ആ ധരപ്പുഠത്തിയില് 
കിടക്കുന്നവനായ രോഗിക്കു 

5: ബുഭ്ധിമാനായ വൈദ്യന് 
ടട അതാതിന്നു വേണ്ടതായ സ്റ്റേഹദ്രവ്യങ്ങംകൊണ്ടു 
_ ധാരരകഴിഥണെം, 

മേല്പറഞ്ഞ (൩-൦൦ ഭ്ലോകത്തില്) തടികഠംക്കുപുഠമെ വാതഘ്ലങ്ങളായ ചെ 
൬ല്, കാഞ്ഞിരം മുതലായ തടികഠംകൊണ്ടോ പാത്തി ഉന്ഭാക്കിക്കൊംക. ത്ന 

ന്തരം ഗണപതികൃജയും നടത്തി (ഗണപതിഹോമം മുതലായ ആപല് പരിഹാര 
കമ്മ തദഠം ചെയ്യി൧൭ണെംം) ഉത്തമബ്രാഹ്മണരെ ദംനം മുതലായവകൊട്ടും വൃദ്ധവൈ 
ഒന രേയും മറ൨ അതിഥികളേയും യഥായോഗ്യം അന്നവസ്ത്രാദിദഠനങ്ങളംലും 
കൂിച്ചശേഷം ധാരകഴിക്കണം, പകല് സമയമേ ധാര ആകറയ. സമയം: 



൩൪൬ സഹസ്രയോഗം 

ചൂവാഹ്ഗമാണു” ഉത്തമംം ആയതു” ൬ നാഴിക പുലന്നശേഷം ൧൨. നാഴിക പുലരു 
ന്നതുവരെയുള്ള സമയമാകുന്നു. മുഹുൂത്തവിധിപ്പകാരം ശരിയായ ചികിത്സാമുഹുൂ 
ത്തവും നിര്ദ്ദോഷവും ശുഭഗ്രഹോദയാദികഠംകെണ്ടു വിശിഷ്ടവും ഫലടായകവുമായ രാശിയും ക്രടിയ മുഹ്ൂത്തത്തില് രോഗിയെ ധാരപ്പാത്തിയില് കിടത്തി യോഗ്യമായ 
സ്റ്റേഹദ്രവ്യം നിശ്ചയിച്ചു പകേപ്പെടുത്തിയതുകെണ്ടോ മറ൨ രോഗാനുഗുണമയേ- 
ക്രവയങ്ങഥംകെൊണ്ടോ ധാരചെയ്യണം. 

ധാരയ്യു്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാത്രങ്ങറം. 

സ്വള്്്ാട്ടുത്തമലോഹരതമ്ത കരകോ മുത്സംഭധലോ വാത്ര ത 
ന്നാളാഗ്രത്ത കനിഷ്ഠികാംഗുലിപരീണാഫോന്മിതം രോഗിണഃ 
ദ്വിപ്രസ്ഥപ്രമിതോ വിധായ ഇതി വാ മദ്ധാ ൮ സ്ഥരന്ധ്റാദധോ 
ഗകളൂദ്വത്തിരഥോദ്ധ്പലംബ്യപി ഘടഃ കാര്യ$ ശിരസ്സറേചനേ. ൬. 

അത്ര സ്വണ്ണ്ാദുത്തമലോഹതം തൂ ധാരയ്യ്യൂ സ്വണ്ണും വെള്ളി മുതലായേ മുത്തമ 
ലേഹങ്ങഥംകൊണ്ടോ 

മണ്ണുകെൊരേണ്ടാ തുളു കിണ്ടിയോ വേണം, മൃുല്സംഭവഃ കരകഃ വാ 
തന്നാളാഗ്രം തൂ ടം അതിന്െറ തലയ്യ്കുക്ള ദ്വാരം 
രോഗിണഃ ക ദൃരോഗിയുടെ 
കനിഷ്ഠികരംഗുലിപരീണംഹേന്മിതം: ചെവവിര൯ കെള്ളേത്തക്കവണ്ണം വിസ്ക്രാരമു. 

ക്ളുതായിരിക്കേണ്ടതാണ് ി 
ഇതി വാ ചട ഇവ്വകാരമോ, അല്ലാത്തപക്ഷം 
ദ്വിപ്രസ്ഥപ്രമിതം _. രണ്ടിടങ്ങഴികൊക്ളു ന്നതും 
മഭ്ധയസ്ഥരന്ധ്റാത് അധഃ ച അതിനെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ദ്വാരത്തില് നി 

ന്നും തംഴോട്ട് 

ഗല്ലുദ്വത്തിം ടം തിരിയുണ്ടാക്കി ത്തിരുകിയതും 
അഥതുരദ്ധാവലംബീഅപിഘടഃവിധംയം- അനന്തരം മുകളില് കെടിത്തുക്കിയതു 

മായ പാത്രം ഇതിനുപയോശിക്ക 
ഏവം ശിരസ്സ്സേപനേ കംര്യഃ ചേ ശിരസ്സിൽ ധരേ ചെയ്യുന്നതിനു് ഇങ്ങനെ 

ചെയയ്യുണ്ടതാകുന്നു, 

ശിരസ്സ്സേകത്തിനും സവം ഗധരേയ്്്ും മറവം ധരേപ്പുത്രേം സ്വണ്ണ്ണം വെള്ളി മുത. 

ലായവ കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതുത്തമം. മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കിണ്ടിയായാല്ം മതി. 

അതിന്െറ വാലിനൊ അഗ്രം രോഗിയുടെ ചെവറിരല് കൊള്ളത്തക്കവണ്ണംമാത്രം- 
വലിപ്പമുഭ്മതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില് തലയില് ധരേയ്മ് രണ്ടിടങ്ങഴി കൊള്ളു ന്ന 

തായ ഒരു കുടത്തിന്െറ ച്രചട്ടിയും ഇരുവിധം ഉപയോംഗിക്കാവണ്ടു്,) മൂടുതുഭ.ച്ു് 

ത തൂളയില് നിന്നും കീഴ്പോട്ട് ഒരു തിരിയിട്ടു” ആ കുടം രോഗിയുടെ ശിരസ്സിന് 

നേര മുകളിലാക്കി കെടിത്ത്തുക്ണെം. 

പരിചാരകന്മാരും ധാരയുടെ ക്രമവും മറവും ॥ 

ഗ്രാഫ്യാസ്നേ പരിചാരകാര് സ്യൂരനരക്താസ്സ്റാവധാനാഃ ശുഭാ 

യേ തദ്ധാസ്തുദ്ദ്ഡാവലംബനവശാത്തത*പാത്രപാകാദിതഃ 

ഭിതിജ്ജാതുചിദാതുരസ്യ തു യഥാ ന സ്യാത്തഥാ കാരയേ- 

ദ്രാരാം മുദ്ധനി ഫസ്ത്റയോരപ്പി പൃഥഗ്വക്ഷഃ സ്ഥലേ പാദയോഃ ൭ 

യേ പരിചാരക _ ധാരയ്യയക്രട്ടന്ന പരിച രേകന്മാര് 

അനുരക്കതാഃ ടേ രോഗിയോട്ട് സ്റ്റേഹമുളമവരും 



ധാരാകല്ലം ൩൪൭: 

സാവധാനം വേണ്ടും വണ്ണും മനസ്സിരുത്തി പ്രവത്തിക്കുന്നവരും- 

ശുഭാഃ തേ (ഇഷ്ട) സത്സ്വഭാവമമ്ളവരുമായിരിക്കണം 

തഭ്ധസ്ത്ദുഡ്ഥാവലംബനവശാത് 5: താവര് കൈകൊണ്ടു ബലമായി പിടിച്ചിട്ടുമതി 
നാഠ0ല് ര 

തല് പാത്രപാതാദിതഃ _, ധരേപ്പാത്രം രോഗിയുടെ ദേഹത്തു വീണേക്കുമേേ 

എന്നംമറവമമള്ള 

ഭീതി ത്ൃതുരസ്യതു ചേ ഭയം, രോഗിക്കു” ി 

ജാതുചിത” യഥാ നസ്യാത്” ൭. ഒരിക്കലും ഏപ്രകരരമായംല് മുണ്ടാകയില്ലയേ: 

തഥാ കഠരദയത് _ അപ്രകാരം ധാരചെയ്യിക്കണം. 
മൂദ്ധാനി ഹസ്തയേഠഃ അപി ച ആദ്യം തലയിലും െകകകിലും 

വക്ഷഃസ്ഥലേ പാടയേ; നെഞ്ചിലും കാലുകളിലും 

ധ്്ഥക് ധാരം കാരയേത് ക വെവ്വേറെ ധാര ചെയ്യണം: 

പരിചരേകന്മാര് രോഗിയില് പ്രതി പത്തിയുള്ളവരരയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കില് 
രോഗിയുടെ മനോവി ചംരാദിക൦ം രേംഗവഭ്ധാനങ്ങളംയിത്തീരാം. പാത്രം ദേഹ. 
ത്തില് വീണുപോകുമെന്നോ തട്ടുമെന്നേഠ മറേറാ രോഗികഠംക്കു ഭയമുണ്ടാകാത്തവി 
ധം സൂക്ഷ്കദത്താടെ പിടിക്കേണ്ടതാണു്. സവ്യാംഗധരയില് ശിരസ്സിലും കൈക. 
ളിചും നെഞ്ഞിലും കാലുകളിലും വെവ്വേെ ധാരചെയ്യണം. ഓാരേംസ്ഥാനത്തി. 
ലേയ്യ്യം പ്രത്യേകം ആഠം വേണ്ടതാണെന്നു പൃഥക് ശബ്ദംകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നു. 

യദ്വാ ഫസ്ത്ൃതലപ്രപൂണ്ണുപിചുനാ സേകം ക്വചിത് കാരയേ- 
ദ്യോജ്യം സ്ന്റേഫചതുഷ്ടയം ച തവിലജം വാ തത്ര ശുദ്ധ്യ/7നിലേ 
പത്തേയ/സ്രേചഡ്ൃതം കഫേതുത്വലജംവാത്തേ/സ്രപിത്താന്വിതേ. 
തൈലാജ്ചൃത്തു സമം കഫേനു സഹിതേ തൈലാദ്ധാഭാഗം ഘൃതം 

യദ്വാ ഹസ്ത്റതലപ്രപുണ്ണുപിചുനാ -- അല്ലെങ്കില് കൈനിറയെ എടുത്ത തുണിയിൽ 
മുക്കീട്ടം ൂ 

ക്വചിത് സേകം കാരയേത് 5: ദേഹം മുഴുവനുമോ ചില അംഗങ്ങളില് മാത്ര. 
മോ ധാരചെയ്ക 
അവയി ൽ കേവചമായ വാതരോഗത്തില് 
നാലു സ്റ്റേഹദ്രവ്യങ്ങഠം ചേത്തോ. 
എണ്ണ്ുകൊണ്ടോ ധരേച്ചെയുകം 

പിത്തേ അസ്റേ ച ഡ്ൃതം ടേ പ്ിത്തവികരേത്തിലും രക്തജരോഗാത്തിലും ര. 
കതപിത്തത്തില്യം നെയ്യും 
കഫ രാഗത്തില് എണ്ണ്ണയംകൊണ്ടും 

രക്തപിത്തങ്ങഭോടടക്രടിയ വതരോഗത്തില് 

സമമായിട്ടു എണ്ണയും നെയ്യും ചേത്ത്ും 
കഫത്തേടുക്രടിയ വാതരോഗത്തില് 
എണ്ണയുടെ പകുതിയളവു നെയ്യും കൂട്ടിയും ധ3 
രച്െയ്യുണംം 

കൈന।റയെ തുണിയെടുത്തു സ്റ്റേഹത്തില് മുക്കി സവാംഗമേം എതെകങ്കിലും ദേ 
ഹദേശത്തിലോ ധാരചെയ്യാംം ചേവലവാതമാണെങ്കില് എണ്ണ നെയ്യ വസ മജജാ 
വൂ” (ഇതില് ഹൃള്ളെറ്റ്്ു പശുവി൯നെയ്യു” പന്നിനെയ്ക്ക് മാനി ൯െറമജങവു ഇവയും. 
യഥായോഗ്യം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നു, ഇവ നാലുംക്രടിയോം എണ്ണ്ണകൊണ്ടുമാത്രമോ ധരരച്െ 
യൂണം. പിത്തമങ്ങളും രകതജങ്ങളം ആയ ദരോഗാങ്ങളിലം രക്തപിത്തത്തിലും . 
നെയ്യുകൊണ്ടും കഫരോഗത്തില് ഹൃേദ്ണ്ണുകൊണ്ടും രക്തപിത്ത സംസര്ശ്ശുമുദള വാത 
രോഗത്തില് ഏണ്ണയും നെയ്യും തുലുമായിച്ചേത്തും കഫ സംബന്ധ ത്താടുക്രടിയ വാ 
തരോഗമായാല് എള്ല്റ്റുയില് പകുതിയളവുമാത്രം നെയ്യും ചേത്തും ധാരചെയ്യുക. 

തത്ര ശുരഭ്ധേ അന് ചേ 
സ്സ്റേഹ ചതുഷ്ടയം ഛ്വ 

തീചജം വാ 

കഫേതുതിലജം 
അസ്സ പി ത്താന്വിതേ വമേത 
സമം തൈലാജ്ും തു 
കഫേന സഹിതേ ര്വാതേ) 
തൈലഭ്ധോഭാഗംഘ്ൃതം (യോജ്യം) 

॥ 

॥ 

॥ ॥ 



“൩.൪൮ സഫസ്രയോഗം 

ര് ത സഹയേത്തോടുകൂടി വാതം പ്രധാനമായി കോപിച്ചിരിക്കുഷോഥം പിഴിച്ചിലിനു വിരേംയമില്ലെദ്കിലും, അങ്ങനെയുള്ള വാതകോപത്തില് തൈലാര്ഭ്വ ഭഗം ഘൃതം, ഏന്നു പഠഞ്ഞിട്ടുളളതു” ശരിയല്ല, ഗുണ്ഥംകൊണ്ടു' കഫത്തിനു 
തുല്ൃതയുള്ള റലൃതം കഫത്തെ വഭ്ധിപ്പിക്കും. തൈചം കഫകൃത്തല്ലാത്തതിനാല് ക “ഫസംസഗ്ലുത്തില് വാതശമുനത്തിനു ദെതലം ആകാമെഷ്കിലം അവിടെ ഘൃതേോപേ യോഗംക്രടി വിധിച്ചതു” യുക്തിയുക്തമല്ല. വിശിഷ കഫേ തു തിലജം”? എന്നു ക “ഫകോപത്തില് പിഴിച്ചില് വിധിച്ചതും യുക്തമല്ല. കഫാത്തേ രൂക്ഷണം രൂക്ഷ്ധ? 
എന്നും “രൂക്ഷം വിമട്ടനം'" എന്നും 4“മത നൈവ ഗുണാരൂക്ഷാദയഃ ശമം"? എന്നും പലയിടത്തും സ്റ്റിഗ്ദ്ധഗുണമായ കഫത്തിനു രൂക്ഷോപചരേപ്രാധാന്യം കല്ലിച്ചുകം 
ണന്നതിനാലും ““വജേജ്യഠ/ഭൃംഗഃ കഫഗ്രസ്തകൃതസംശുദ്ധപീണ്ണിടിം " എന്നു കഫവൃദ്ധി 
യില് സ്റ്റേഹനിഷേധംതന്നെ വിഹിതമായതിനാലും അപ്രാംയോഗികമാകുന്നും 

മുദ്ധതൈലാദിഗുണങ്ങം 

'അഭ്യംഗഃ പരിഷേചനം പിചുശിരോവസ്തിശ്ച വിദ്യാച്ചതു- 
 മൂദ്ധനി തൈലമപ്യതിഗുണം ചൈതതഃ ക്രമേണോത്തരം 

അഭ്യംഗോ വിനിഫന്തി രെരക്ഷ്യ മപി കണ്ഡയം ദാഫശോഫ്വ്രുണ- 
ക്ലേദാദിന് പരിഷേചനം പിചുകചസ്ഫോടാദിചാന്ത്യോ "നിലം. 

മൂദ്ധ്ന തൈലം 
അഭ്യംഗഃ പരിഷേചനം 
പിചു ശിരോവസ്തിഞ്ച 
ചത൪ഭേദം വിദ്യാത” 

॥ മൂദ്രാതൈലം(തലയില് തൈലംത പയോഗിക്കുന്നതു) 
അഭ്യംഗം (തേച്ചുകളി) പരിഷേചനം (ധാര) 
പിച്ച ശിരോവസ്തി ഇങ്ങനെ 
നാലൃപ്രകാരത്തിലാകുന്നു എന്നറിയണംം 

. ഏതല് ക്രമേണ ഉത്തരം ഇവയില് പിന്മുപിനമുപഠഞ്ഞവ ശ്രേഷ്ഠവും 
അതിഗുണം ച ഗുണ മേഠിയവയുമാകുന്നു. 
അംഭ്യംഗരക്ഷൃയംകുണ്ഡും ) ഇവയില് അഭ്യംഗം ത്ൂക്ഷതയേയും 

0:81: 

അപി ് ചൊറഠിയേയും 
പരിഷേചനം 5 ധരേ 
ദഹേശോഫവ്വണക്സ്േദാദീന് ടെ ചുട്ടുനനീററല് ശോഫം വ്രണം നുലവുമുതലായവയേയും 
പിചുകചസ്ഫോടാദി ച ൭: പിചു മുടികൊഴിയുക മുതലായതിനേയും 
അന്ത്യ,അനിലം ച വിഗിഹന്തിം-ശിരേംവസ്തി വതേത്തേയും ശമിപ്പിക്കുന്നു. 

തലയിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതു നാലുവിധത്തിലാകാംം ൧. തേച്ചുകളിക്കുകം 

൨. സ്റ്റേഹധരേ  ത്രലയിൽ എണ്ണ നിറത്തുക) ഇതു” അഭുൃംഗത്തെക്കാള.ം ഗുണമേറി 

യതാണു്. ൩. പിചുട.തലയില് എണ്ണയില് മുക്കിയ തുണി ഇടുക, ഇതു് രണ്ടാ 

.മത്തേതിനെക്കാം ഗുണമേറിയതാണ ം രം ശിരോവസ്തി ഇങ്ങനെയാകുന്നു അഭ്യം 

ഗം രൂക്ഷതയ്യേയും ചൊറിച്ചിലിനേയും ശമിപ്പിക്കും, പരിഷേകം (ധാരു ചുടടുനീ 

ഠഠല് ശോഫം വ്രണം ന൯ുലവു” ഇവയെ ശമിപ്പിക്കംം പിചു മുടി മുറിയുക മുതലായ 

: വ ശമിപ്പിക്കും. ഇവയ്യ്യുവയറമേ ശിരോവസ്തി വംതശമനവുംക്രടി യാകുന്നു 

ശിരോവസ്തിവിധി 

വിധിസ്ത്റസൃ നിഷണ്ണൂസ്യ പ്;ഠേ ജാനുസമേ മൂദൌ 

ശൃദ്ധാക്തസ്വിന്നദേഹസ്വയ ദിനാന്തേ ഗവ്യമാഹിഷം 

ദ്വാദശാംഗുലവിസ്തീണ്ണം ചമ്മപട്ടം ശിരസ്സമം 

ആകക്ല്റ്റൂബന്ധനസ്ഥാനം ലലാടേ വ്ര്രൃവേഷ്ടിതേ 

ചൈലധവേണികയാ ബദ്ധ്വാ മാഷകല്ക്കേന ലേപയേത 



റ 1 1: 

ലം 04൧: യ ് ) യാം 

ധാരാകല്പം ൩.൪൯: 

തതോ യഥാവ്യാധിതൃതം സ്റ്റേഫം കോഷ്ക്കം നിഷേചയേത് 

ഉദ്ധ്വം കേശഭളവോ യാവദ്ദ്വൃയംഗുലം ധാരയേച്ചതം 
ആവക തരനാസികാക്കേദാദ” ദശാദ്സൈ ഷട്.ചലാദിഷു 

മാത്രാ സഫസ്രരാണ്യരുജേ ത്വേകം സ്കൃന്ധാദ] മര്ദ്ദയേത? 
മുക്തസ്ന്റേഹസ്യ പഠമം സംഏ്ലാഘം തസ്യ സേവനം 

(അഷ്കാംഗഫ്3യം) 

ശിരോവസ്തി ചെയ്യേണ്ട രോഗി മുട്ടോളം മുയരമുമളു പീഠത്തിലിര ക്കുക, അ 
തിനുമുന്മു” യഥായോഗ്യം വമനവിരേചനശുഭ്ധികഠം ദേഹത്തിനു വരുത്തി ദേഹത്തു: 
(തൈലം തേച്ചു വിയപ്പിക്കണം. ശിരോവസ്തിക്കുള്ളു സമയം മഉച്ചയ്യ്മേലാകുന്നു.. 
൧൨-അംഗുലം വീതിയുള്ളതും ചുറഠിയാല് ശിരസ്സിനു” ഒരു ചുറവള്ളതുമായ മാട്ടി 
തേലോ കന്നി൯തോലോ ചെവിമുകളില് ചേന്൩നില് ക്തത്തെക്കവണ്ണം കയറി, വസ്ത്രും: 
കുഠഠി, മെഴുകുശീലകെണ്ടോ മറേഠാ ചുഠഠി ഉഴുന്നരച്ച് അതുകൊണ്ടു സ്റ്റേഹം പെം 
യ്രയോോകാതിരിക്കുംവിധം പയഠമേ പുരട്ടി വിടവടച്ചു രോഗത്തിനു അനുസരണമായവി 
ധം നിശ്ചയിച്ചിട്ടു്ള തൈലം കാച്ചിയരിച്ചു വീണും കൂട റക്കിയതു” ചെവചലൂടോടുക്ര 
ടി ശിരസ്സ്റില് ഒഴിക്കുകം തലമുട യില്നിന്നും രണ്ടു വിരല് ഉയന്നനില്ക്കുംവിധം 
സ്റ്റേഹത്ത'ന്െറ അള.വ് ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളനം. ഇതിന്െറ സമ്ൃഷ്യോഗമാത്ര. 
വായില്നിന്നും മൂക്കില് നിന്നും ജലസ്ര്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ യാകുന്നു. ക്രടാതെ 
വാതരോഗത്തിദ്കല് പതിനായിരം മാത്രയും പിത്തരോഗഥങ്ങളില് എണ്ണ്ണായിരം മാത്ര 
യും കഫരോഗ ങ്ങളില് ആറായിരം മറത്രയും ധരിക്കുന്നതും മതിയാകുന്നതാണ്. 
രോഗമില്ലാത്ത ആളിനയേഠല് ആയിരംമാത്ര സമയവും മതി. അനന്തരം സ്റ്റേഹ 
ത്തെ തലയിൽനിന്നും മാററി തോല്പട്ട എടുത്തശേഷം ചുമല് മുതലംയ അംഗ 
അം ആ സ്റ്റേഹം തേച്ചുതന്നെ യഥാര്യാഗും തിരുമ്മുകം ിരോവസ്തി വയ്ക്യന്നതു 
പരമാവധി ഏഴുദിവസംവംര ആക യുന്നതറണ്. ഇതുകൊണ്ടു പ്രസുപ്ലി, അര്ളി 
തമെന്ന വാതവ്യാധി, നഠസാദ്ശോഷം, വാഗ്ത്കാഠച്ച, തിമിരരോഗം, ഭയങ്കരങ്ങളയേ 
ശിരോരോഗങ്ങഠം ഇവയും ശമിക്കുന്നതാണു 

ത്ക്രധാരാവിധി 
ധാരായാട സ്ത്രകവഷാതപഫിമപരിശോഷാതിശ്ുദാപ്രകീല്ലൂ്റം 
ധാത്രീപ്പസ്ഥം സപാദം ഭിഷഗഥ പടധിഃ സന്ത്യജേദ്ബീജമസ 7 08. 
ഉരുക്വാഥ്യാ,/ഷ്കാദശാഖ്യാമിതകുഡുബജലേ ഷല്യഭാഗാവശിഷ്ടം 
തത്തുല്യഞ്ചാകൂതക്രംവിധിരിതി മുനിഭിഭപ്രോക്തമാഗ്നേയമുഖ്ബൈഃ 
ധാരായഠഃ ടം തക്രധാരചെയ്യുന്നതിനു" 
ഏകവര്ഷതേപഹിമപരി_ ഒരുവരഷം കഴിഞ്ഞതും വെയിലും മഞ്ഞും 

ശോഷാതിശുഭ്ധാപ്രകീട്ല്റ്റം ഉ ഏറതതൃും കേടില്ലാത്തതുമായ 
സപാദം ധാത്രീപ്രസ്ഥം ഒന്നേകാല് ഇടങ്ങഴി നെല്ലിക്ക എടുത്തു” അഥ പടുടധീദിഷക് അനന്തരം ബുഭ്ധിമംനയ വൈദ്യന് അസ്യ ബീം സന്ത്യജേത" നെല്ലിക്കായുടെ കുരുകളയണം 
തത് അഷ്കരാദശാഖ്യാമിതകു )- അതിനെ പതിനെട്ടനാഴി വെള്ളത്തില് 

॥ ॥ 

ഡുബജലേ കുല്ക്വാഥ്യ കഷാഠയംവച്ചു് 
ഷഫ്ടുഭാഗവേശിഷ്ടം ടം ആറിലൊന്നാക്കി മുന്നാഴി ശേഷിപ്പിച്ചു തുല്യം അമുതക്രം ച ടം അതിനു സമം പുളിച്ച മോരുംക്രടി വിധി ഇതി ജു തശക്രധാരഠവിധിയാകുന്നു ഏന്നു" ആന്നേയമുഖ്്യൈഃ മുനിഭിഃ _ അഗ്നിവേശാദികള.യ മഹര്ഷിമാരാല് പ്രോക്തം ട പറയരപ്പട്ടിരിക്കുന്ന. 



൭൨൭൦ സഹസ്രയോഗം 

ഒരാണ്ടു പഴക്കമുള്ളതും വെയിലില് തുണക്കി മഞ്ഞെത്തിട്ടിരുന്നതും കേടില്ലാത്ത 
തുമായ ഒന്നേകാല് ഇടങ്ങഴി നെല്ലിക്കാ കുരുകളഞ്ഞു ൧൮ നാഴി വെള്ളത്തില് 
കഷായംവച്ചു മുന്നാഴിയാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ച സമം പുളിച്ചമോരും (ധന്ോമുവും 
മേരുംമ്രടി എന്നുമഭിപ്രഠയം) ക്രട്ടി ധരേഭചയുക. രോഗാനുസാരമായ മഠ കഷാ 
'യങ്ങഥാ കരടിയും ധാരചെയ്യയുമ വണ്ടു, 

ത്ര്രധാരയ്യുള്ള പാത്രങ്ങറം. 

.ധാരായാ$ സ്ഫടികം സുവണ്ണൂരജതപ്പുക്ഷാദിപൂവോക്തവ്വ 
ക്ഷായസ്താമ്ുവരാടികാപ്രഥിത്മുതപാത്രാസ്ത്വതീവോത്തമാഃ 
കേചിദ്രോഗികനിഷ്ഠി!കാന്തവിവരം ശംസസ്തി കേചിത്തു വാ 
തല്പവോപമവിസ് തൃ നൂ സുഷിരം പാത്രസ്യ മദ്ധ്യേ കൃതം 

ധാരറയ, സ്ഫടികം ട ധാരയ്ക്തു സ ഫടികപ്പറതൂവും 

സുവണ്ണുരമനച്പക്ഷാദിപൃവേോ) സണ്ണം വെമഭി, ഇത്ധി മുതലായി മുന്മു 
കുതല്ൃക്ഷായസ്തമവരാടി പറഞ്ഞ വൃക്ഷങ്ങഠം, ഇരുമ്മു” ചെന്മു് 

കാപ്രഥിതമൃത പത്രാഃ കവടി മ റു ഇവകൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങഥാ 

അതിവ ഉത്തമ; 5 ഏററവും ഉത്തമങ്ങളാകുന്നം 

പഠത്രസ്യ മദ്ധ്യ കൃതം 5. പാത്രത്തിന്െഠ മദ്ധ്യത്തില് ഉണ്ടക്കേന്ന 
വിവരം തു ടേ ദ്പാരമാകാട്ട 

രോഗിയുടെ ചെവവിരലിനന്െെ അഗ്രത്തിനൊ 
രോഗികനിഷിക ന്തവിവരം 4 

റ് & (5 ത്ത ദ്വാരം വേണം മന്ന് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെ 
കേച്ത. ഗംസന്തി 

0 കന്നം 

കേചിതാത തത് പവ്വോപ ചിലരാകടെ രോഷിയുടെ ചെവവിരല് മുട്ടോളം - 

മവിസ്തൃതം തു ശംസന്തി ) , വിസ്ലാരംലേണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 

ധരയ്യ സ്ഫടികം സ്വണ്ല്റ്ം വെങ്ളി ഇവംകാണ്ടുണ്ഭാക്കിയ പാത്രമോ, മുന്നാം 

ശ്ലോകത്തില് ധരേഴത്താണിക്കു പറഞ്ഞ വൃക്ഷങ്ങം കെണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രമേ, 

ഇരുന്മു” ചെമ്മഖ്, ഇവകൊണ്ടുള്ള പത്രങ്ങളോ കവടപ്പാതൂരങ്ങളേോ പ്രിഞ്ഞഠണ് മുത 

ലായവയും ഇതില് പെടും) മണ് പാത്രമോ കെറള്ളം. പത്രത്തിന്െറ ചുവട്ടില് 

ഇടന്ന ദ്വാരത്തിന് രോഗിയുടെ ചെവവിരലിനന്െറ അശഗ്രത്തിനൊത്തെ വലിപ്പം 

വേണമെന്നും, ചെവവിരലിന്െറ തഴേ.ത്ത മുട്ടോളം വിഡ്ലരാരം വേണമെന്നു മറ൨ 

ചില ആചാര്യന്മാരും അഭിപ്രധയപ്പെടുന്നു. 

ധാരയ്യച്ഛശേഷമുള്ള ചയ്യകറം (പത്ഡഥ്യങ്ങറം) 

ധാരായാശ്ചാവസാനേ നിജഗദശമനപ്രോക്തസപ്പിശ്ച സേവ്യൃയം 

തല്ക്കാലേ ചാവസംസ്ഥഃകഥമപി വസതു പ്രീതിമാനേഷരോഗീ 

കായക്ലേശാനശേഷാന്മനസിസുഖഫരാ൯ വക'തൂജിഹ്വാസുഖാദി- 

സ്ത്പ്യക്ത്വം പാടീരശ്ുദ്ധാംബരവിധ്ൃതവപുര്ബ്രഹമമവിജ്ഞാനിതുല്യം 

ധാരയോ ച അവസാന -- ധാരയൂടേയ്യും അവസാനത്തില് 

നിജ ഗദശമനപ്പേക്ത- തനെഠ രോഗം ശമിപ്പിക്കാ൯ പറഞ്ഞ 

സപ്റ്റിം ച സനേഡവ്യം ] തായ നെയ്യു” ഡേവിക്കണം., 

ധാരയും മറവും നടന്നകൊണ്ടിരിക്കെ 

എല്ലാ ശരീരംയാസപ്രവൃത്തികളെയും 

മനസ്സിനു ക്ലേശകരമയിട്ടുളമവയേയും 

തല്ലപ്ലധ്ല 

അശേഷഠന് കായക്കോശാ൯ 

മനസി സുഖഷഹരാ൯ 



ഃ 

ി 

തൃക്ത്വറ അവസംസ്ഥേഃ 
കഥമപി പ്രീതിമന് 

ം ധാരാകല്ലം ൩൨൭൫൧ 

 ഭക്ഷണാദിദ്രവ്യങ്ങളേയും 
തൃിച്ചു മനഃസ മാധാനരത്തോട്ക്രടി 
ഏതുപ്രകരരവും സന്തേഷത്തോടുക്രടിയവനായി 

“വക് ത്ൂജിഹവ ) വായ്യ്യയം നാക്കിനും സുഖംതേന്നിക്കുന്ന 

സുഖാദിന് 

പാടീരശ്ുദ്ധാംബര _ ചന്ദനം ശുഭ്ധവസ്്രം 

വിധൃതവപ്യഃ )  ഇവരരിച്ചം 
ബ്രുഹ്മവിജ്ഞാന് തുല്യ: 5 ബ്ര്മവിജ്ഞോനിക്ക തൂല്യനായി 

ഏഷ രോഗീ വസതു ടം ഇദു രോഗി വസിക്കണംം 

ധാരയുടെ അവസാനത്തില് (ച ശബ്ദത്താല് മഠ൮ സ്റ്റേഹപ്പയേംഗങ്ങളുടെ 

യും ഞഠരക്കി ഴിയുടെയും ഒടുവിലും ഇപ്രകാരം വേണ്ടതാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന) 

തന്െറ രോഗം ശമിക്കത്തക്കവണ്ണുമുള്ള നെയ് കാച്ചി സേവിക്കണം. ധരേ നടത്തി 

ക്കൊൌണ്ടിരിക്കുമ്വേം രോഗി ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ക്ലേശകരങ്ങളായവ വജ്ജിക്ക 

ണം. അപഥ്യങ്ങളും രചികരങ്ങളുമായവ ഭക്ഷിക്കരുതു. ഏതുപ്രകരേമായാല്യം 
മനഃസമാധാനമായും സന്തേഷേമായും ഴ്യപ്പിയോഴ്ടക്രടി സ്ത്രീസംഗാദിവിചാരഅറം 
അശേഷം സ്ത്റശിക്കാതെയും, ഇരശ്ചരഡ്യൂരണയോടുക്ൂടിയും ചന്ദനവും ശുൂഭ്ധവസ്സ്രവും 
ധരിച്ചും രോഗി സമയംഷഴിച്ചുക്രര്ടണ്ടതാകുന്നു. 

ത്ക്രധാരാഗണങ്ങറം 

കേശാദീനാഞ്ചശയക്സ്രം ക്ലമമപിതനുതാംദോഷകോപംശിരോരുഗ- 
ബാധംമോജഃക്ഷയംതത്കരചരണപരിസ്കോദനം മൃത്രദോഷം 

 സന്ധിനാം വിശ്ശൂഥത്വം ഫൃദയരുഗരുചി ജാഠരാഗ്നേശ്ച മാദ്ദ്യം 
ധാത്രിതക്രോത്ഥധാരാ ഹരതി ശിരസി വാ കണ്ണൂനേത്രാമയാഘം. 

'ധാത്രിതക്രോത്ഥധരറ . ടം നെല്ലിക്കാക്കഷയേവും മോരുംക്രടി ചെയ്യന്ന ധാര 
$ കേശാദീനാം ശനുക്കുയയം ച ത തലമുടി നരമയ്മ്ളന്നതും 

ഏ്യമമപി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ക്ഷീണതയും 
തനുതാം % ടട മെലിച്ചിലും 
ദോഷകേപേം 5: ത്രിദോഷങ്ങളുടെ കോപവും 
ശിരോരുഗ്ബാധഠം ട് തലവേദനയുടെ ഉപദ്രവവും 
തത് ഓജക്ഷയം ക ഓജസ്സ്റിന്െറ ദഷേയവും 
കരചരണപരിസ്കറോദനം 5 കൈയും കാലും കുത്തിനോവുന്നതും 
്ൂതൃദേറഷം ടേ. മൂ(ൃര്ദാഷവും 

സന്ധീനാം വിദ്ൂൂഥത്വം സന്ധികളുടെ അയവും 
ഹ്ൃദയരുഗരുചീ ടം ബ്ലാദ്രഠാഗവും അരുചിയും 

 ജാഠരംഗ്നേമാന്ദ്യം ച ടം ജഠരാഗ്നിയുടെ മന്ദതയും 
ഹരതി ടേ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. 
ശിരസി വാ തലയില്മാത്രംചെയ്യുന്ന (ധാര) 
കംണ്ണുനേത്രാമയൌഘം വാ ി 

(ഹരതി) ട കഷ്ണ്ണുരോഗങ്ങള്ം നേത്രരോഗമന്അടും ശമിപ്പിക്കനം. 

തക്രധാരകൊണ്ടു തലമുടി നരയ്യ്ന്നതും കണ്ണു” മുരുലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷ 
'യഗ്രഹണത്തിലുമ്ള ശക്യിക്കുറവും ദേഹം മെലിയുന്നതും ത്രിദോഷങ്ങളുടെ പച 
പ്രകാരമുള്ള കോപവും തലവേദന മുതലായവയും ശമിക്കുംം ശിരോരേഗോങ്ങളെ യും ഒഓജസ്സിനെഠ ക്ഷീണതയെയെയും തന്നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളേയും വാതകോപ 
ത്താലുണ്ടാകുന്ന കൈകാല് കുത്തി വലിപ്പ” മുതലായേവയെയും ആശ്ശൂരി, വഡ്രമേഹം 
മുതലായ മൂത്രദേഷങ്ങറം കഫക്ഷയം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സന്ധികളടെ അയവു, 



൩൫൨. സഹസ്രയോഗം 

ഹ്ലദദ്രാഗം, അരുചി, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവയും ശമിക്കന്നതാകുന്നം ശിരസ്സില് മാത്രം ധാരചെയ്ത്കാല് ചെവിയിലുണ്ടകേന്ന രോാങ്ങളും നേത്ൂരരോഗങ്ങളു.. ശമിക്കും. 
ഗ്രന്ഥാഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും, ശീതരൂക്ഷോപചാരരൂപമയേ ത്ര, 

ധാരകൊണ്ടു കരചരണപരിസ്തോദനവും ഹൃദയരുക്കും വാതികമാകയഠല് വഭ്ധിക്കാ 
നേ വഴിയുള്ളു, €ശ്ൂലാനത്ത്േനിലാത”" എന്നതുകൊണ്ടും വാതകോചംകൊണ്ടേല്ലം 
തെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതല്ലം എന്നാല് വായുധിന യോഗവാഹിത്വ മന്ന” ഒരു 
സ്വഭംവമുള്ളതുകൊണ്ടു”, പിത്തത്തിനോ കഫത്തിനോ അനുബലമായിട്ട വാതം 
പിത്തകഫജങ്ങള യിരിക്കുന്ന ശിരസ്ത്രാപങ്ങളില് അല്പമായ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
ആയതു പ്രധാനമായ പിത്തകഫങ്ങളു.ടെ ശമനത്തില് ശമി ല്യകൊക്ള മെന്ന" 
* ഗ്രൈഷ്ടപ്പേംയേോം മരുത് പിത്തേ വാസന്ത കഫമാരുതേ മാരുതോ യോഥവാഹി: 
ത്വഠത് ' എന്നുള, ഭാഗംകൊണ്ട് സ്തുഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കാം. 

സ്ഥൈയ്യം വാങമനസോഃ ശരീരബലമപ്യാഹാരകാംക്ഷാധ്മതി_ 
മ്മാധുയ്യം വച ൨. സ്്വചോപ മുദൃതാ നേത്രേ പ്രകാശോ ഗദഃ 
ക്ലാ, സ്തൃക“പരിപോഷണം രതരതിര്ദ്ദീരഘായുരല്ലോഷ്ണുതാ 
സുസ്വപ്ൃംഫൃതതൈലസേചനഗുണേനാസ്ത്രീതി ജാഗ്രത“സുഖം. 
ഘൃതതെലസേചനഗുണേന ടം നെയ് കൊണ്ടും എദ്ല്സ്റുകൊണ്ടുമുള്ളു ധാരയല് 
വാങ് മനസേലയസ്ഥൈയ്യും 5 വാക്കിനും മനസ്സ് നും സ്ഥിരതയും 
ശരീരബലം അപി ച ശരീരത്തിനു ബലവും 
ആഹരകാംക്ഷാ : ആഹാരരത്തിനു രുചിയും ദഫനവും 
ധൃതിഃ ലൈ യ്യവും 

വചസഃ മാധുയ്യം വാക്ക!നു മധുയ്യം 
ത്വച; മൂദുതാ തൊലിക്കുമാ വവും 

നേത്രേ പ്രകാശ അഗദഃ കണ്ണിന്നു പ്രകാശവും ആരോഗ്യവും 
ശുക്ലംസൃക്പരിധപാംഷണം ടട തുക്ൂത്തിനും രക്തത്തിനും വുഷ്ടിയും 
രത്മരതി ച. സംഭോഗത്തില് താല്യ്യവയം 

ദീ൪ഘായു അല്ലോഷ്ണുതാ ചം ദീ൪ഘായുസ്സും ശരീരത്തില് ഉഷ്ണുത്ത നു കുറവും 

സുസ്വഫ്ശൂം 5. നല്ല ഉഠക്കയും 

ഇപ്രകാരം ഉറങ്ങാത്ത സമയങ്ങളില് 

സുഖവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഇത ജാഗ്രന് സുഖം അസ്യ 

ഹണ്ണുകൊണ്ടും നെയ് കൊണ്ടും മറഠ൮ം മേല്പ്രകാരം ചെയുന്ന ധരരയുടെ ഗു. 

ണങ്ങഠം.-- വാക്കിനും മനസിനും സ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കും, ശരീരത്തിനു ബലവും 

ധൈധയ്യവും വാക്കിനു തെളിവും, ആഹാരത്തില് ആഗ്രഹവും തൊലിക്കു മൂദുത്വവും- 

വരുത്തും കണ്ണ്ണിനു തെളിധും, രോഗമില്ലയേമയും, ശരക്ശപുഷ്ടിയും, രക്തപ്രസാ 

ദവും സിഭ്ധഥിക്കുംം ശരീരത്തിനു ചൂട ക്രമപ്പെടും. കാമകേളിയില് തല്ലയ്യവും, 

ദീര്ഘായു ന! വേണ്ടവിധം ഉറക്കവും, തുറക്കമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും സുഖവും 

ഉണ്ടാകും, ഇതു തക്രധരേകൊണ്ടും സ്റ്റേഹധാരകൊണ്ടും സഭ്ധിക്കുന്നതുതന്നെ. 

പിഴുഞ്ഞുവിഷ്ൂ് (പകുന്നപിഴിച്ചില്) 

തത്തദ്ധ്യാധിശമോദിതയഷധഗണൈസ്സസിദ്ധഞ്ച വാ യോജയേത് 

സ്വസ്ഥേ ഭ്യഞ്ജനസേചനാദിഷു സദാ തൈലാജ്യസമ്മിശ്രിതം 

ഏകാഫാന്തരമേവ വാ പ്രതിദിനം പൃണ്ണ്ണേ ബലേ മദ്ല്യമേ 
ി 

തൃക്ത്വാ ദ്വിത്രിദിനം ചതുദ്ിനമപോഷ്യാല്ലേ ത്രിഷട്പഞ്ച വാ 

സ്വസ്വഥേ, സദാ _ സ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ളവന് എപ്പോഴ്ം 

അഭ്യഞ്ജനാസചനാദിഷു ടട അഭ്യംഗം പിഴിഞ്ഞുവീ ക്ലൃമതലയേലയില് 



ധാരാകല്പം ൩൪൩ 

തൈലാജുസമ്മിശ്രിതം : എണ്ണയും നെയ്യും ഒരുമിച്ചകട്ടിയും 

യേജയേത” ജാ ധാര മുതലായവ ചെമ്മയുണം 

തത്തദ്ധ്യധിശമോടിതൌഷ അതാതു രോഗം ശമിക്കു ന്നതിനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരു 

ധഗാണൈം സിദ്ധം തര 0 ന്നുകഠം ചേത്തു ഉണ്ടാക്കിയ തൈലവും നെയ്യയും രോ 

സ്വസ്ഥേ യോജയേത് ഗികഠംക്കു യോജിപ്പിക്കണം: 

പൂഴ്സ്റുബലേ ദേഹത്തിനും മനസ്സിനും പുണ്ണുബലമുണ്ടെങ്കില് 

പ്രതിദിനം (ഏകഹേന്തേരം) ട ദീവസംതോവമേം ഒന്നിരാടമോ 

മഭ്ധ്യമേ (ബലേ) ക ദേഹത്തിനും മാവം മഭ്ധ)ബലമേയുദെളക്കില് 

ദ്വിത്രിദിനം തൃക്ത്വാ ജട രണ്ടോമൂന്നോദിവസം ഇടയിട്ടും 

ത്തല്ലേ (ലേ) ബലം അല്പമായാല് 

ചതുരഭിനം ത്രിഷട് കം മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങറം 

പഞ്ചവാ (ദിനാനി) ) ഇടയിട്ടും 

“ര്യോജയേത്) ടം അഭ്യംഗാദികഠം യോജിപ്പിക്കണം 

അതാതു രോഗത്തിന്െറ ശമനത്തിനു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഒഷധയോഗങ്ങഥം അന്ന 

സരിച്ചു പംകമാക്കിയ തൈലവും നെയ്യുംകൊണ്ടോണു് രോഗികഠാക്ക അഭ്ൃംഗവും 
പകന്ന പിഴിച്ചിലും മറവം ചെയ്യേണ്ടതു”. സ്വസ്ഥനാണെങ്കില് മേത് പറഞ്ഞവയ്മ 

കേവലം എണ്ണുയുട നെയ്യും മതിയാകും. പൃണ്ണുബലമുട്ളയാളിനു പ്രയോഗിക്കുന്നതു 

ഭദിവസംതോവേമേോ ഒന്നിരാട?മാ വേണ്ടതും, മധ്ൃയബലമുള്ള മനസ്സും ശരീരവുമ 2 
യാക്ക രണ്ടോ മൂന്നേ ദിവസങ്ങഠം ഇടയിട്ടും, അല്പബലംമാമ്രം ഉടള൨.സായരേ 
മൂന്നോ നാലാ അഞ്ചോ ത്ആ3റാ ദിവസം ഇടയിട്ടും പ്രയേഗിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. 

പിത്തേ കോഷ്ജുമഥോഷ്ണ്കുമേവ വിഹിതം ശ്രദ്രോ സമീരാമയേ 
തല്സ്റ്റേഹം ദ്രവമാത്രമേവ കഹയുക്തേ രക്തപിത്തേയപി ച 
ഉരദ്ധവാംഗേ തു സുശിതമേവ വിഹിതം സിഞ്ചേദവിക്ണിന്നമേ. 
വാത്ൃത്വോച്ചുവിളംബിത്ദ്ൃതനതം കുത്രാപി നൈവാചരേത്. 

അഥ പിത്തേ ച അനന്തരം പിത്തരേോഗത്തിങ്കല് 
തത്രസ്ത്റഹം ആ സ്റ്റേഹദ്രവ്യത്തെ 

കോഷ്ണ്ുമേവ ടം അല്പം ചുടോടുകൂടെയും 
ശുഭ്ധോ സമീരാമയേ കക ശുഭ്ധവാതരോഗത്തികകല് 

തഷ്ണും ഏവ ടം ച്ടായിട്ടുതന്നെയും 
കഫയു ക്ത (സമീരംമയേ) കഫസംസശ്ശൃത്തോടുകൂടിയ വാതരോഗത്തില്യം 

॥ ॥ രക്തപിത്തേ അപി ച 
ദ്രവമാത്ൂരം ഏവ വിഹിതം 

രക്തപിത്തരോഗത്തില്യം 
ദ്രവമംക ത്തക്കവട്ല്റ്റമാക്കിയും ഉപയോഗിക്കണം 

മുപഭ്ധ്വാംഗേതു  ശരസ്സികലാകട്ടെ 
സുശിതം ഏവ വിഹിതം ച വളരെ തണുപ്പോടടകൂടി ത്തന്നെ വേണ്ടതാകുന്നു 
കുത്ര അപി ടോ ഏതൊരു അംഗഹത്തിലും 
തവിക്ക്ിന്നം ഏവ _ ധാരരമുറിയാതെതന്നെ 
സിഞ്ചേത" തോ സേചനം ചെയ്യണം (ധാരചെയ്ക) ' 
അതൃത്ഥോച്ചവിളംബിത 1 -- അധികം ഉയത്തിയേോ താമ സിച്ചേോ വേഗത്തിലോ 

ദ്രതനതം ) താഴ” ത്തിയോ 
ന ഏവ ത്തചരേത് ജാ അല്ലാതെതന്നെ ധരേച്ചെയ്ുണ,ം 

കേവലപിത്തത്തിങ്കല് സ്റ്റേഹദ്രവ്യം ചെവച്ചുടോടെയും, വാതരോഗത്തില് സ 
ഹിക്കാവൂന്ന ചൂടോടു കുടിയും, കഫ സംസ൪ഗ്ഗമുമള വാതരോഗത്തിനും രക്തപിത്ത ത്തിനും സ്റ്റേഹം മരുകത്തക്കവസ്ല്്റം ചൂടാക്കി തണ്ടപ്പി ലും ധരേ (പിഴിഞ്ഞുവീഴ്ത്തു്। 
നടത്തണം തലയ്ക്കു പയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേഹദ്രവ്യം എപ്പോഴും ശീ തമായിത്തന്നെയിരി റക്കണ്ടതാണു; അല്ലാത്തപക്ഷം കള്ല്്റിനും മുടിക്കം ആയതു ദോഷത്തെച്ചെയും. 

4 



൩൫൪ സഹസ്രയോഗം 

ഏതം ഗത്തിലും ധാരചെയ്യുന്നതു ധാരമുറിയാഭ്ത്രയും അധികം ഉയരുകയേ? താ 
കയോ ചെയ്യാതെയും പതുക്കെയേ അതിവേഗത്തിലോ അല്ലാതെയും ആയിരി 
ക്കേണ്ടതാണ് 

ധാരയുടെ മാത്ര 

രൂക്ഷേ പിത്തയുത്്രനിലേ ച പരമഃ കാലോ മുഹുത്തദ്വയം 
സാദ്ധാം തത്ത തദദ്ധാമാത്ര ഉദിതഃ സ്റ്റിശ്ധേ കഫോന്മിശ്രിതേ 

യാവത്േബ്വേദസമുത്ഭവോ ഭവരി തത്താവന്നിവത്തേത വാ 
സ്റ്റേഹോത ത്രിഭിരേതി രോമവിവരം മാത്രാശതൈശ്ച ക്രമാത്. 

രൂക്ഷേ (്രരീരോ) 
പിത്തയുതേ അനിലേ ച 

വരമഃ കാല 

സ്റ്റിഗ്ദ്ധതയില്ലഠത്ത ശരീരത്തിലും 
പിത്തത്തോടുകുടിയ വാതരോഗത്തിലും 
പരമമായ കാലം (ധാരയ്ക്ക്) 

സാഭ്ചാം മുഹുത്തദ്വയം ച അഞ്ചൂനാഴികയാകുന്നം 

സ്റ്റിഗ്ഭ്ോ ന് സ്റ്റിഗ്ഭ്ധമായ ശരീരത്തിലും 

കഫോഗന്ിശ്രിതേ 5 കഫസസേറ്റുമുള്ള വാതരോഗത്തിലും 

തത്ര തദഭ്ധാമാത്ര ഉദിതഃ ം ധാരയ്ക്ം മറവം രദ്ദരനാഴികനേരം മതി 

യാവത്സ്വേദസമുത്മവംഭവതി.. എപ്പം വിയപ്പുണ്ടാകുന്നവേ 

തത്താവത” നിവത്തേത വാ -- അപ്പ്യോഴേഷ്ക്കോ മതിയാക്കേണ്ടതണേം 

അത്ര കൃരദമണ ടം ധാരയ്യ്യം പിഴിഞ്ഞുവീഴ്ത്തലിനും ക്രമത്തില് 

ത്രിഭി മായ്രരാശാ തഃ ച _. മുന്ത്മാ മാത്രദനര കൊണ്ടു് 

സ്റ്റേഹം രോമവിവരം ഏതി ട സ്റ്റേഹദ്രവ്യം രോമ്ദ്വാരത്തില് വ്ൃദപിക്കുന്നു. 

രൂക്ഷത ഏന്നതു സ്ത്റീഗ്ലധതയ്മ വിപരീതഗുണമാണു'ം സ്റ്റിഗ്ദ്ധത ഇല്ലാത്ത 

ശരീരത്തിലും പിത്തസംസശ്ശുത്തോഴുക്ൂടിയ വാതരോഗത്തിനും പിഴിഞ്ഞുവീഴ?ത്ത 

ലിനും ധാരയ്യലമുള്ള പരമാവധി അതമ്മുനാഴികയാകുന്നു. ഇവിടെ മുഹൂത്തം രണ്ടര 

നാഴിക എന്നും സ്വഭ്ധാം മുഹുത്ത ദ്വയം രണ്ടര നാഴികയോടുക്രടിയ രണ്ടു മുഛൂത്ത 

അറം അതായതു” ഏഴരനാഴിക എന്നും ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു ശരിയല്ല. 

രണ്ടുനാഴിക ഒരു മുഹൂത്തം എന്ന കണക്കാണ് പരവഷരയായി സ്വീകരിക്കുമാറള്ളുതു : 

സ്റ്റിഗ്ഭ്ധതയുള്ള ശരീരത്തിലും കഫസംസശ്ശുമുള്ള വതേരോഗത്തിലും രണ്ടരനാഴിക 

നേരം മതിം അഥവാ ശരീരത്തിന്െറ ബലബേലങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചു വിയപ്ല് 

ണ്ടാകുന്നതുവരെ പകന്ന പിഴിച്ചില് നടത്തുക. ഇതാണു് അതിെറ സമ്യഷ്യേഗേംം 
ി 

മന്ത മാത്രദനരംകൊണ്ടു സ്നേഹം ഏല്ലാ രേമക്രപങ്ങളിലും ക്രമേണ വൃംപിക്കും. 

സഭ്യാപി ത്വച ഏതി സഫ്ൃൂഭിരഥോ ഷഡഭിസ്ത്ഥാസ്ധാദികാ൯ 

ഷഡധാതുനിഷുസിന്ധുദ ഗ'ഗ്രഹമിതാ മാത്രാ മുഹുത്തോ ഭവേത് 

ധാരോല്പം ചത്ുരംഗുലന്തു ശിരസഃ സേകേ തദന്ൃൃത്ര തത" 

പ്രോക്തം തത" ത്രിശുണഞ്ച മന്ദപതനാത്തദ്രോഗവൃദ്ധിര് ഭവേത് 

ത്വചഃ അപി _. എഴു തൊലികളെയും 

സപ്ലി (ദിനൈഴ ച എഴു ദിവസംകൊണ്ടും 

അഥല്്അസ്ര്രാടികാന്ഷടധാരൂ൯ച അനന്തരം രക്താദികളായ ആറ ധാത്ുക്കളിലും 

തഥാ ഷഡ'ഭിഃ ഏതി ച അപ്രകാരം ആവദിവസം കൊണ്ടും വ്യാപിക്കുന്നു. 

ഇഷൂസിന്ധുടി ഗ്ഗ്രഹമിതാ _ ൫, ൭, പും ൯ ഇവ ഒന്നിച്ചാല് വരുന്ന സായ 

(൫൮൮൯, വരുന്ന 

മാത്രാ മുഹൂത്ത; ഭവേത് ക മാത്രകഴം ക്രടന്നതു” ഒരു മുഹൂത്തമാകുന്നു. 



ധാരാകല്ലം ൫൭.൫൫ 

ശിരസ്സീല് ധരചെയ്യുന്നതിനു്” 

ധരേചെയുന്നതിന്െറ ഉയച്ച്യ നാലംഗുലം (നാലു 

4 വിരല്) ആകുന്നം 
മറ൮ അംഗങ്ങളില് പെയ്യുന്ന ധാര 

അതിന്െറ മൂന്നിരട്ടി (.൭൨. വിരല് ഉയരത്തില്) 

| വേവേണകമന്ന, പറയുന്ന, ക 

മന്മപതനാത് സ്ഥവധാനത്തില് വീഴു ന്നതുകൊണ്ടു” 

തദ്രോഗവൃദ്ധിഃ ഭവേത് _ ആ രോഗത്തിനു വഭ്ധാനയുണ്ടാകും, 

സവിീഠംഗേവും ചെയ്യപ്പെടന്ന സ്റ്റേഹാദിധാരകളചട ഗുണം ഏഴ്ദീവസംകെ0൦$ 

ഏഴു തൊലികളില്ും വ്യാപിക്കുന്നു. ലസിക എന്ന രസമാതു ഭാസിനീ ലോഹിനീ 

ഇത്യാടി സപൃത്വക്കുകളെ ആത്രയിചു സ്ഥിതിചെയുന്ന. അനന്തരം ആവദിവസം 

കൊണ്ടു” യഥാക്രമം രക്തം മാംസം മേദസ്സ് അസ്ഥി മജയാവു” ശുക്ലം ഈ എഴു 

ധാതുക്കളിലും വ്യാപിക്കുന്നു. ഇഷുട ബാണം ൫. സിന്ധു--സമ്ദ്രം ൭ം ദിക് --൮. ഗ്രഹ 

അം ൯. ഇടു സംഖ്യകഠം ഒരുമിച്ചുകൂടന്ന ൫൮ ൯-മാത്ൂരകളാകുന്നു ഇവിടത്തെ ഒരു 

മുഹുത്തംം അല്ലാതെ അമരസിംഹന് പാഠഞ്ഞ നിമേഷോ മത്രയസമഃ ഏന്ന 

മാതരയോ$ ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. ശിരസ്സില് ചെയുന്ന ധരേ നാലുവിരല് ഉയരത്തിലും, 

മറ൨൦ അംഗങ്ങളില് ൧൨ യിരല് ഉയരത്തിലും ആയിരി ൧ണെം: വേണ്ടതിലധികം 

മന്ദമായി ധാരചെയ്ത്കാല് നീര്വീ $, മുതലായവകൊണ്ടും മാധവം രോഗം വദ്ധിക്കാന് 

ഇട വരുന്നതാണ് ം 

അതിയോഗലക്ഷണവും തല് ചരിഹാരങ്ങളും 

ശിരസ; സേകേ 
ധാരേഭച്ചം തു. ചതുരംഗുലം 

തദന്ൃത്ൂര തത് 

തത്രിഗുണം ച പ്രോക്തം ॥ ॥ 

അത്യ്യച്ചദ്രതഭൂരികാലപരിഷേകാദ്ദാഫഹവീസപ്പുരു- 
ങ്മൂര്്ലൂാംഗസ്വരസാദസന്ധിദളനച്ലര്ദ്യസ്രപിത്തബ്വരാഃ 
കോഠാദ്യാശ്ച ഭവന്ത്യതഃ പരദിനേ ഗണ്ഡൃഷനസ്യാദികം 
കൃത്വാ ശ്ുദ്ധമഹാഷധേന സുശൃൂതം തോയം പുനഃ പായയ്യേത്. 

അതുൃച്ചദ്ൂതഭളരികാല അധികം ഉയരത്തിലും അധികം വേഗത്തിലും വേ 

പരിഷേകാതേ*  ണ്ടതിലധികംനേരം പിഴിഞ്ഞുവീ  ന്നതുകൊണ്ടും 
ദഹേവീസപ്പരുങ്മൂര് ല്ലാം ) ചുട്ടനീഠല്, വിസപ്പരേംഗം, മോഹലേസ്യം, ശരീര 
ഗസ്വരസാദസന്ധിദളന ത്തിനു ത&മ്യ, സ്വരസാദം, സന്ധിപിളന്ന നോവു” 
ഛഭ്യസൂപിത്തജ്വരാ ൂ ഛദ്ദി, രക്തപിത്തം, ജ്വരം ഇവയും 
കോഠാദ,0% ച ഭവന്തി ചട വന്ന തടിപ്പു” മുതലായവയും ഉണ്ടാകുന്നും 

അതഃ ചരദിനേ 5 ഇതിനു പിഠഥേറദിവസം 
ഗാണ്ഡ,ഷനസ്യദികംകൃത്വാ - ഗണ്ഡൂഷം നസ്യം മുതലയേവ ചെയ്തിട്ട 
ശുഭ്ധമഹ ൮ഷധേന സുത്തുതം -. നല്ല ചുക്കിട്ട കുവക്കിയ 
തോയം പുനഃ പായയേത് ൭: കഷായം പിന്നെ സേധിപ്പിക്കണം, 

വഭ.രെ മുയരത്തിലും, അധികം വേഗത്തിലും വേണ്ടതിലധികം നേരവും പിഴി 
ഞ്ഞു വീഴ€ന്നതുമൊണ്ടു', ചുട്ടനീററല്. വിസര്പ്പരേംഗം, മേ ഹാലസ്യം, ശരീരംത 
ഉച്ച, ഒച്ചയടപ്പ്, സന്ധികം പിളന്പോകുന്നുഛന്നു തോന്നുംവണ്ണുംവേദന, ഛര്ഭി, 
രക്തപിത്തം, ജ്വരം, ചുവന്നു വട്ടത്തിലുണ്ടാ ശം നാ തിണപ്പു*, അരുചി, കണ്ണ്ണിനു 
ഘനം മുതലായ വികാരങ്ങഠം മൃണ്ടാകുംം അതിനു പിഠേറദിവസം കറിറാക്കെ 
മുക, നസ്യം, അഞ്ജനം മുതലായവ യഥായോഗ്യം ചെയ്തിട്ടു കുക്കു" ധാരാളം ചേത്ത്ു 
കുവക്കിയുണ്ടാക്കിയ കഷായം സേധിപ്പി ക്കയും സ്റ്റേഹവ്യാപത്തില് പഠയുന്ന മറ൨ പ 
രിഹാരങ്ങ€ം ചെയ്കയും വേണം, 

സായാഥോ ലഘുഭോജയേത്' കടുതരം യൂഷാന്വിതഞ്ചാപ്യഥോ 
വസ്സിം സ്റ്റേഹകൃതഞ്ച സൈന്ധവ റ സ്റ്റിം സ്ന്റേഹക്ല സന്ധവകൃതം കയ്യ്യാത്തൃതിയേ,"ഫന്നി 



൩൨൭൩൬ സഫസ്രയോഗം 

സ്ന്റേഹവ്യാപദി ചോക്തകമ്മനിഖിലം കയ്യാച്ചതുത്ഥേ ഹ്നതഃ 
പ്രാഗ്വത്സ്റ്റേഹനിഷേവണഞ്ച വിധിവത: കമ്മാദ്ടിനേ പഞ്ചമേ. 
സാംയാഫ്ഹേ ഞജ വൈകുന്നേരത്തു 
കടുതരം ഡ്കൃഷാന്പിതം അധികമെരിവോട്ടംപരിപ്പുചാവംക്രടിയും 
ലഏ, ദേോജയേത: ലഘുവായ മാത്രയില് ആഹരരം കഴിക്കണം 
അഥ സ്ന്റേഹകൃതം വസ്തിം ച പിറേറദിവസം സ്റ്റേഹവസ്തിയും 
തൃതീയേ അഹനി മുന്നാമത്തെ ദിവസം | 
സൈന്ധവകൃതം ച കുയ്യയാത” വസ്ത്ിദ്രവൃയത്തില് ഇന്തുപ്പക്രടി സ്സ്റേഹവസ്ത്ിയും ॥ | 

അത; ചതുത്ഥേ അഹ്നി : അനന്തരം നാലാംദിവസം ചെയ്യണം 
സ്റ്റേഹവ്യഠപദി ഉക്തകമ്മ _ സ്റ്റേഹവ്യാപത്തിനു പഠഞ്ഞ ഏല്ലഠ ചികിത്സ 

നിഖിലം )  കള.ം 
ദിനേ പഞ്ചമേ _ തഞ്ചാംദിവസം 
പ്രാഗ്വത് സ്റ്റേഹനിഷേവ മുന്പിലത്തെപ്പോലെ പിഴിഞ്ഞുവീ കം വിധിപ്പ- 

ണം ച യിധിവത് കയ്യയാത് - കറരം ചെയുണം. പം റ 

അനന്തരം വൈകുന്നേരത്തു അധികം ഏരിവേടടുക്രടിയും ചെവപയറഠിന്പ 
രിപ്പുചം൨ മുതലായ ധാന്യരസങ്ങാം കരടിയും ലഫുവായ അള.വില് യഥായോഗ്യം 

കഞ്ഞിയായിട്ടോ ചോറായിട്ടോ അന്നം ഉപയേഗിക്കണം. രണ്ടാംദിവസം സ്റ്റേഹ 
വസ്ത്ിയും മൂന്നാംദിവസം ഇന്തുപ്പകടി പൊടിച്ചുദചത്തു വസ്ത്ിയും (ഇതു യഥായോഗും 

കഷായവസ്തിയേം സ്റ്റേഹവസ്ത്രിയേഠ ത്തുകാം) നാലാംദിവസം സ്റ്റേഹവ്യപേത്തില് 
വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ചികിത്സകളും ചെയ്യുകം പ്പിന്നെ അതിയേശേലക്ഷണ 
അറാം ശമിച്ചു എന്നു കണ്ടാല് അഞ്ചാംദിവസം മുമ്ചിലെപ്പോലെ ധരേതുടരുക. 

ദ്രവോപയോഗവിധി. 

ഏകാഹാദപരന്ന സേചനവിധഈ ക്ഷീരാദികം ഗൃഫ്യതേ 
ധാസ്മ്യാശ്ും ത്രിദിനാത്പരം വിധിരയം സ്റ്റേഹസ്യ തു പ്രായശഃ 
ഏകേന ത്രിദിനം പരേണ ച്ച തഥാ സിഞ്ചേല് ത്ര്ൃഫം തദ്ദവയം 
മിത്രികൃത്യ ച സ“ഏമേ ഹനി പുനസ്ത്ു്യക്ക്വൈനമേവം ചരേത് 

സേചനവിധയ ലം ധാനയ്ക്ം മാഠ൮ം 

ക്ഷീ റദികം 2 പാല്ഭജമുതലായ ദ്രവദ്രവ്യങ്ങളെ. 

ഏകാഹാത”അപരം _ ഒരുദിവസം ഉപയോഗിച്ചതു പിഠഥേറദിവസം 

ന ഗൃഹൃതേ ച ഉപയോഗിക്കപ്പെടന്നില്ല 
ത്രിദിനാത് പരം ച മൂന്നു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചശേഷം 
ധാന്യാമും ടം വെവ്വകാടി 

ന ഗൃഹഘ്യതേ , സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 

സ്റ്റേഹസ്യ ത  സ്റ്റേഹ്രവ്യങ്ങ0ം മുപയോഗിക്കുന്നതിനും 
മിക്കവം൨ം ഇതുതന്നെയാണു നിയമം 

ഒരു സ്റ്റേഹദ്രവ്യം കൊണ്ടു മൂന്നദിവസവും 

വേറെ സ്റ്റേഹദ്രവ്യം ഏടുത്തു അതുകൊണ്ടു മൂന്നു 

ദിവസവും റ ര് 

ധാരചെയ്ത്തമാശഷം 

തദ്വയം മിശ്രീകൃത്ൃയ അവ രന്ടും ഒരുമിച്ചുകടട്ട്” 

സപ്പമേ അഹി പുന്പ ച _ ഏഴാമത്തെദിവസം വീണ്ടും (ധഠരചെയ്യുാം) 

ഏ.::൦ തൃക്ത്വാ ഏവം ചരേത് -- പിന്നെ അതും ഉപേക്ഷിക്കണം 

പ്രായശ അയം വിധിം 
ഏകേന ത്രിദിസം 
പരേണ ച തഥാ ത്ര ഹം 

സി ഞ്ചേത് 

പഠല് മുതലായ ദ്രവദ്രവ്യങ്ങഥം ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചതു വീണ്ടും ഉപയോ 

ഗിക്കരുതു, വെപ്പുകാടി മുന്നദിവസം മ പയോഗിക്കാമുന്നതാണു; മിക്കവാവും 



ട്. 

ധാരാകല്പം ൬.൫൭ 

തൈലങ്ങളും മൂന്നദിവസം വീന്ടുംവീണ്ടുമംയി മപയോഗവപ്പെടുത്തടേ. ഒരുഭിവസ 

മുപയേഃഗിക്കുന്ന സ്റ്റേഹത്തില് കുറവുവരുന്ന ഭാഗം പിഠറഠദിവസംചേത്തു ഉപ 

യേഥേപ്പെട്ടത്താം, എന്നാല് ആദ്യം മൂന്നുദ്'വസം മപയേോഠേപ്പെടുടത്തിയ സ്റ്റേഹ 

ശിഷ്ട്വും പിന്നെ വേറെ അടുത്ത മൂന്നുദിവസം ഉപായാഗിക്കാപ്പട സ്റ്റേഹദ്രവ്യവും 

ഒരുമിച്ചുകൂടി ഏഴാംദിവസം ഉപയോഗിക്കാം. 

ദേഹത്തില് ധാരചെയ്യുന്നതിനുദമ സ്റ്റേഹദ്രവ്യമായംല് ഇങ്ങനെ ഉപഭയോഗ 

പ്പെടുത്താം. എന്നാല് ഒരുദിവസം ധാരയ്ക്യുപയോഗിച്ച ധാബ്യാമുവും മറവം മൂന 
ദിവസം ധാരയ്യ്യപയോഗിക്കുന്നതു നന്നല്ല. ശിരസ്സില് ധരേചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഹ 
ദ്രവ്യങ്ങളും ശിരോവസ്റ്ിക്കള്ള തെൈലോപയോഗരീതിയെ അനുഗമിച്ചു ഭിവസം 

തോറും മാഠിമാറിത്തന്നെ എഴുക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

കാലവിധി 

യന്തൃതേന നിഷേചനം പ്രതി ദിനം തത്തുത്തമം മദ്ധ്യമം 
തേനൈവ ത്രിടിനം തതോപി ച പരം മിശ്രീകൃതം ചാധമം 
അത്യൂഴ്കരേ,/"പി ച മന്ദകോപ്പസമയേ മന്ദാതപേ ശിതളേ 
കുര്യാന്നത്വപരാഫണകേ ഗ്പി ച ഭിഷഗ്രാരൌ തഥാ സേചനം. 

ന്തൃത്നേന (സ്റ്റേഹേന) 5 പുതിയതായി എടുത്ത സ്റ്റേഹം കൊണ്ടു 
പ്രതിദിനം യത് നിഷേചനം - ദിവസം തോം ധാരാദിക€ം ചെയ്യുന്നതു” 
തത് തൂ ഉത്തമം ടം തത്തമമാകുന്നു 
തേന എവ ത്രിദിനം ചം ഒരിക്കല് എഴുത്തതുകൊണ്ടുത ഒന്ന മൂന്മദിവസം ഉപ 

(നിഷേചനം) ) യോഗിക്കുന്നതു” 
മഭ്ധ്യമം ട: മഭ്ധ്യമമാകുന്നമ, 

തതഃ പരം അപി ച 5 അതില് പിന്നെയും ആ സ്റ്റേഹം 
മിശ്രീകൃതം അധമം ച ട- കട്ടിച്ചേത്തുപയോഗിക്കുന്നതു് അധമവുമാകുന്നും 
അതൃഷ്ക്ലേ അപി അധികം ചൂടുള്ള സമയത്തും 
മന്ദ ഷോച്ചസമയേ ട: ദോഷകോ പം അല്ലമായിരിക്ുമ്പോഴും 

റ (ശനിചാരം ദോഷമായിരിക്കുഷ്ചോഴ്സം) 
മന്ദാതപേ ട: വെയിലിനു ചൂട കുഠവുള്ളപ്പോഴും 
ശീതളേ. അപി യ അധികം തണുപ്റുള്ള സമയവും 
അപരാംഹ”ണേ രാത്രൌ ച  അപരാഹ്ന കാലത്തിലും രർത്രിയിലും 
തഥാ ഭിഷക് സേചനം ന -- അപ്രകാരം വൈദ്യന് ധാര 

തു കുയ്യാത” ) ചെയ്യരുതു”ം 

പുതിയതായി എടുത്ത സ്റ്റേഹാദിദ്രവ്യങ്അറം ധാരയ്യ്്ൂു മുപയോഗിക്കുന്നതുത്തമംം 
ഒരിക്കല് എടുത്തതു മൂന്നദീവസം മപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു മദ്ധ്യമവും അളരുന്നെ 
വീണ്ടും ക്രടിദച്ചത്ത മപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു അധമവുമാകുന്നു. അധികം ചൂർമുള 
കാലങ്ങളിലും ദോഷകോപം അല്ലമായിരിക്കുമ്പോഴും ശനിദേഠഷം ചാരവശാലുട 
ദശാദിവശാലും ഉള്ള കാലത്തും വെയിലിനു ചൂടുകുഠത്തുമ്ജ. ദുര്ട്ടിന്ജളില്ും തന്ന 
സമയങ്ങളില്യം ൬ നാഴിക പകലിനുശേഷവും രാത്രിയിലും ധാരയോ പിഴിഞ്ഞു 
വീഴ്ത്തോ ചെയ്യരുതു”ം 

സേകാനന്തരമാതുരസ്ത് ശിശിരാം_ 
ബുപ്രോക്ഷണൈഃ ഷ്ലീവനൈ. 

ശ്വോത ക്ഷേപൈമ്മൃയദടുമാരുതൈരന്ഗുൂണം 
വിശ്രാമ്യ തത്രോത്ഥിതഃ 



൭.൭൮ സഹസ്രയോഗം 

മന്ദം കിഞ്ചന മദ്ദിതോ നു ച രസൈഃ 
സ്റ്റേഹം കഷായൈന്തു ച്യജേത് 

സ്സ്ാത്വാ കോഷ്ണ്ുജലൈസ്സ്റഗന്ധസുഭഗോ 
ധാമ്പ്യഷധാംഭ9 പിബേത് 

സേകാനന്തരം 5 സേചനം (ധാര) കഴിഞ്ഞശേഷം 
ആതുര, തു 5 രോഗഥിയകേട്ടെ 
ശിശിരംംബുപ്രോകഷനൈം ടെ തണ്ത്തവെള്ളം തളിച്ചിട്ടം 

പ്ലീവനൈ; ഉല്ക്ഷേപൈഃചം: തുപ്പിയിട്ടോ കൈകാല് കുടതഞ്ഞിട്ടോ 
മൃദുമാരുതൈ। ടം വീശി കാറോല്പിച്ചിട്ടോ 
അനുഗുണം വിശ്രാമൃ ടം യോജിക്കുന്നവിധം വിശ്രമിച്ചിട്ടു” 
തത്ര ഉത്ഥിതഃ ടോ അവിടെ ഏഴുനേററിരുന്നു 
മന്മം കിഞ്ചന മദ്രിതം 5 സാവധനേത്തില് ദേഹമെജുഠം തിരുമ്മി 
അനുകഷാരെയഃ രസൈ ട- അനന്തരം ചവവപ്റ്ുരസമു ഒഷധ്ങഅ€ംകൊണ്ടും 
കോഷ്ണ്ണുജലൈ;ഃ സ്റ്റാത്വ ച ൭ ലൂടുവെള്ളംകൊണ്ടും കളിച്ചിട്ടു 
സുഗന്ധസുഭഗയ  സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളു.ം ധരിച്ചു 

ധാന്യേരഷധഠംഭ£ പിബേത് -- കൊത്തമല്ലിയും കുക്കംകൊണ്ടു വച്ച കഷയവെദ്ം 
കടിക്കണം. ി 

സേചനം കഴിഞ്ഞശേഷം രോഗിയെ തഞുത്തവെള്ളം തളിച്ചോ ഉപ്പിച്ചോ 
കൈയും കാലും കുടയിച്ചേം വീശി കാറോല്ലിച്ചേം വേണ്ടുംവണ്ണം വിശ്രമിച്പിചു ഏഴു 

നേല്ലിക്കം പിന്നീട സാവധനേത്തില് ദേഹമെല്ലറം തിരുമ്മിയശേഷം കഷയേരസ 
അറയ ഒഡഷധങ്ങഠം അരച്ചുതേച്ചു (ഇലിപ്പപ്പിണ്ണുക്ക, ചീവയ്ക്, മുതലായവ) 
മെഴുക്കകളഞ്ഞു ചെവലുടുമ്മ വെട്ളത്തില് കളിച്ചു സുഗന്ധസാധനങ്ങളു.ം നിമ്മല 

വസ്ത്രവും ധരിച്ചു കഷായക്കുഞ്ഞിയോ കൊത്തമല്ലിയും ചുക്കുംകൊണ്ടുള്ള കഷാ 

യമോ സേവിക്കം 

അനന്തരകരണിയങ്ങറം 

പേയം വാ ലഫഘുസോഷണാജ്യകടുതക്രായൂഷയുക്തം മിതം 

ഭക്തം കോഷ്്ുമഥാ ചരേദ്വ!ധിമതഃ സ്റ്റേഹോക്തമാത്രാഖിലം 

ഏവം സഘഏദിനം വൃതത്ൃ പുനരന്ദേദ്യ൪വിരേകം തതോ 

വസ്തിം തത്ര തു കാരയേദിതി വിധിന്റാസത്യസംഭാഷിതാ 

സോഷണോജ്യകടുതക്രാ- 5 കുരുമുഭകം നെയ്യും എരിവുരസമള്ള മരുന്നകളുടെ 

സ്തൂഷ്യു ക്തം ) രസവും മേരുംചേത്തു ണ്ദൊക്കുന്നതായ കഞ്ഞി 

ലഫഘുപേയം ച ലഥുവായ മാത്രയില് കുടിക്കണം. 

മിതാ കോഷ്ക്കൂം ഭക്തം വാ ട- മിതമായി ചെറ ലൂടുളള അന്നര്മോ ഭക്ഷിക്കാം. 

അഥസ്റ്റേഹേംക്തമാത്രാഖിലം- അനന്തരം സ്റ്റേഹവിശിയില് പഠഞ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ 

വിധിം അതഃ ആചരേത് ... നിയമങ്ങളും അനുഫ്ലിക്കുക 

ഏവം സപ്ലൃടിനം വൃതീത്യ ഇങ്ങനെ ഏഴുദിവസം കഴി ചിട്ട 

തത്വ അന്യട്യഃ വിരേകം ച അനന്തരം ഏടാംദിവസം വിരേചനവും 

തത്ത തത വസ്ത്ിം കാരയേത” 5 അവിടെ വസ്ലിയും ചെയ്യിക്കണം 

ഇതി നാസതൃസം80- ഇങ്ങനെ അശ്വിനീദദവന്മാര് പഠഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധി 

ഷിതഃ വിധിഃ ) ത്തൃകുന്ന. 

അല്ലത്തേപക്ഷം കുരുമുളകു”, നെയ്യ്, ചുക്ക്” മുതലായ എരിവുള്ള സാധനമ്മ 

ഭൂ.ം ചേത്തുന്നാക്കന്ന ലഘുവായ മോക്കഞ്ഞി മിതമായ അളവില് കുടിക്കയോ പ 

ചൃൂടുമ്ളതയേ ചോര് പരിപ്പുചാവംക്രട്ടി ഉണ്ണുകയോ ചെയ് കം പിന്നെ സ്റ്റേഹവ 

ധിയില് പഠഞ്ഞ നിയമമെല്ലാം അനുസരിക്കം ഇങ്ജനെ ഏഴുദിവസം കഴി 



ധാരാകല്പം ൩൫൯ 

ഞ്ഞേശേഷം എട്ടാംദിവസം വിരേചനവും വസ്തിയും ചെയ്യുകൊലകള്ളുകം ഇങ്ങനെ 

പിഴിത്ഞുവീ,ഴ്ിെറ വിധി ഏന്നു” അശ്പിനീധദവന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 

സ്ന്റേഹവിധിയിലെ പത്ഥ്യനിയമം 

ഭോജ്ഷോ ഗന്നം മാത്രയാപാസ്യന് ശവഃ പിബന് പീതവാനചി 
ദരവോഷ്ണ്കുമനഭിഷ്യന്ദി നാതിസ്ത്റിശ്ധമസംകരം 
ഉഷ്ണ്നോദകോപചാരീ സ്യാദ്ബ്ബറമചാരി ക്ഷപാശയ 
ന വേഗരോധീ വ ഠായാമക്രോധശോകഫിമാതച്പാ൯ 
പ്രവാതയാനയാനാദഭ്ധ്വഭാഷ്യാഭ്യാസനസംസ്ഥിതിഃ 
നിചാത്യുച്ചോപധാനാഫഃസ്വഷ്ണ്ധൂമരജാംസി ച 
യാന്യഹാനി പിബേത്താനി താവന്ത്ൃന്യാന്യപി ത്ൃജേത 
സവകമ്മസ്വയം പ്രായോ വ്യാധിക്ഷീണേഷു ച മക്രമഃ 

(അഷ്ടാംഗഹൃദയം) 

നാമെ. സ്റ്റേഹപഠനം ചെയ്യേണ്ടവനും, സ്റ്റോറപാനം ചെഷ്യകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും 
സ്റ്റേഹപാഠനം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞവനും, ദ്രവവും ചെവഥൃടുള്ളതും കഫസ്രവണത്തെ മണ്ടാ 
ക്താത്തതും അല്പം നെയ്മയത്തോടുക്രടിയതും പത്ഥ്യപേത്ഥൃമിശ്രമല്പത്തേതുമായ 
അന്നം. പകുതിവയര് നനയുന്ന അളവില് ഉപയോഗിക്കണം. ശെൌചാദികറം 
൭൭ ചെവചുടുളളു വെള്ളം മുപയോഗിക്കം ബ്രഹ്മചയ്യത്തേടുക്ൂടിയിരിക്കണം. രാത്രി 
യില് മുറങ്ങണം. മലമൂത്രാദികളടെ വേഗം തടയരുതു”. “വ്യായാമംചെയ്ക, കോപി 
ക്ക, ദുൃഖിക്ക, മഞ്ഞും വെയില്യമേ ക്കുക, കൊടു, ഠറേറല് ക്കുക, വാഹനത്തില് കയ 
ഠി യാതൂചെയ്ക, കാല്നടയായി സഞ്ചരിക്ക, അധികം സംസാരിക്ക, അധികം 
നേരം ഉരിക്കുക, നില്ക്കുക, തലതാഷ്ണ് വച്ചുളറങ്ങുകയോം ഉയരമുള്ള തലയിണയില് 
തലവഷ്ക്ര്യാചെയ്ക, പകല് മുറങ്ങുക, പുകഎല്ലൂക, പൊട ।യേല്ക്കുക ഇവപാടി 
ല്ലാത്തതാകുന്നു. പിഴിച്ചില് മുതലായവയും സ്റ്റേഹപനേത്തിനും ചികിത്സനഭ 
ത്തുന്ന ദിവസങ്ങളും അതിനുശേഷം അത്രയും ദിഖസങ്ങള.ംക്രടി ഈദു അനുഷ്ടാന 
ത്തില് നിന്നും വൃതിചലിക്കരുതു”ം സ്റ്റേഹപാനം, രസായനസേവ, മറ ഒഴഷധ 
സേവകാം, വസ്തി, ധര പിഴിച്ചില് മുതലായവയ്മ്തും രോഗംകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചവനം 
മിക്കവാവം പഥ്യചാരം ഇതാകുന്നു. 

സ്ന്റേഹവ്യാപച്ചികിത്സാദികഠം. 

അതിസ്റ്റിശ്ധേ തു പാണ്ഡുത്വം ഫ്വാണവക്ത്ഠഗുദസ്രവാഃ 
അമാത്രയാഫിതേ കാലേ മിഥ ാഥാരവിഹാരതഃ 
സ്ന്റേഹട കരോതി! ശോഫാര്ശസ്ത്ന്ദ്രാസ്തംഭവിസംജ്ഞതാ 
കണ്ഡൂകുഷ്ടജ്വരോല്ക്കേശശൂലാനാഹഭൂമാദികാന് 
ക്ഷുത്തൃയഷ്ല്നോപല്പേഖനസ്വേദരൂക്ഷപാനാന്നദേഷജം 
തക്രാരിഷ്ടം ഖലോദ്ദാലയവശ്യാമാകകോ്രവാഃ 
പിപ്പലീതിപഫലാക്ഷെരദ്രപത്ഥ്യാഗഥോമൂത്രഗുല്ഗുലു 
യഥാസ്വം പ്രുതിരോഗം ച സ്റ്റേഹവ്യാപദി സാധനം 

(അഷ്ടാംഗഏൃഭയം) 
അതിസ്റ്റിഗ"ദ്ാതതവ സല് വിളര്ച്ചയും മുക്ക്, വായ്, ഗുദം ഇവയില് ജല ട് സ്രവവും മുണ്ടാകും വേണ്ടത്ത ൭ മാത്രയിലല്പാത്തെയും, അഹീതമായിട്ടുകൂളു സ്റ്റേഹ 



൭൩൬൦ സഫസ്രയോഗം 

സധേനങ്ജളു.ം, ഗ്ലീഷ്യാടികളഠയ അനുചിതകാലങ്ങളിലും, അനുചിതമായ രോഗാവ 
സ്ഥയില് മുപയോഗിക്കനിമിത്തവും ഹിതമായ ആഹരരവും ചയ്യുയും ഇല്ലാതെയാ യാലും, ദശോഫാംട്ട അര്ശസ്സ്, ആലസ്യം, സന്ധിക്കു സ്തംഭനം, മദിച്ചവനെപ്പോ 
ഖെ സ്വന്തപൈതാദ്യംക്രടതെയിരിക്കു, ചൊഠിച്ചില്, കുഷ്ഠം, ജ്വരം, മുത ക്ലേശം 
സവാംംഗധഗാവേദന, വയര്വീര്പ്പ, തലച്ചൂറ൨് ഇവയും സഗ്രേഹത്തില് പറയുന്ന ച 
ക്ഷയം ജളത സംസാരിക്കാന് കഴിയായ്ക മുതലായ മപദ്രവങ്ങള മുണ്ടാകും. ഇതി 

[6 വിശപ്പും ദാഹവുമടക്കുക, രൂക്ഷദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഛളിപ്പിക്ക, വിയപ്പിക്ക 
രൂക്ഷമംയ അന്നപാനങ്ങറം ഒറുഷധങ്ങഥം ഇവ മുപയോഗിപ്പിക്കയും തക്രാരിഷ്ടം 
മുക്കടികരം ഇവ സേവിക്കയും, ഉളാലകംടകമുകിന്പൃത്താഴനെല്ല, ചാമ, വരക്, 
തിന, തിപ്പലി, ത്രിഫല, തേന്, കടുക്കാത്തേട്” ഗോമൂത്രം ഗുല്ഗുലു ഇവയും യഥാ 
യോഗ്യം ഒഷധാന്നപാനങ്ങളായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചികിത്സയാകുന്ന, 

ഇനി പത്ഥ്യനിയമങ്ങഴം വിവരിക്കുന്നു. 

യാവന്പ്യഷധയോജിതാനി ദിവസാനേ താനി താവന്ത്യഹാ 
ന്ൃയന്യാന്യപൃഥ സവകമ്മസു ബുധോ നിത്യം ജിതാത്മാ നയേത? 
(സു ണാം സ്പുശനദശനസ്തതിവശാച്ശുുക്സേ സ്രരതേ സന്തി തത? 
സമ്പക്കേണ വിനാപി തത്ഭവഗദാസ്തസ്താത” തൃജേത” സവഭാ. 

അആഥ ജ ്നനന്തരം 

ഒരഷാധയോജിതാനി ജം ൫൮ുഷഠം തുപയോഗിച്ചുകെണ്ടിരിക്കുന്ന 
ദിചസാനി യാവന്തി ദിവസങ്ങ എത്രദയാ 

മാദ ളള പിന്നെ, അത്രദിവസങ്ങളു.ക്രടി 

സവകമ്മസു ടേ ധാരാ, സ്റ്റേഹ പഠനം മുതലായഎല്ലാ ഉപക്രകങ്ങറാക്കം 

നിത്യം ജിതാ:ത്മാ ബുധ ൭ പതിവായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മായിച്ചു വിദ്വാനായ 
നയേത” ടം വത്ഥ്യമഠയി കഴിച്ചുകൂട്ടണം, (രോഗി 

നോം ക സ്റ്രീകളുടെ 

സ്ററഠനദശനസ് മൃതിവശാത് 5 സ്റ്റുഗനം, കാഴ്ട്,ം സ്യൂരണ ഇവഡിമിത്തവും 

ശുക്ശേ സ്ര തേ ചം ശുകം സ്രവിക്കുയ്ചോറം 
അവരുടെ സംസറ്ഗുംക്രടാതേയും 

വൃയവായംനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങറം ഉണ്ടാ 

തസ്താദ” അതു ഹേതുവായിട്ട് (കുന്നു 

തദ” സവീദാ തൃജേത് ച സ്ര്രീസമ്ചക്കം എല്ലാംപ്രകനരവും ഉപേക്ഷിക്കണംം 

ഏയ്രടിവസം പിഴിച്കിലോ ധാരയോ സ്റ്റേഹ പാഠനാദികളഠയ മററ ഉപ്പശ്രമങ്ങ 

മേം യോജിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞേോം അത്രയും ദിവസംക്രടി മന “ മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങ 

ഒ അടക്കി പത്ഥ്യഠനുഷ്ടാനത്തോടുക്രടിത്തന്നെ രോഗി കഴിച്ചുക്രട്ടണം. സ്ത്്രീകമെ 

ഭതാടകം, കാണകം, വിചാരിക്ക ഇവനിമിത്തംതന്നെ ഫ്ൃദയത്തില്നിന്നും ശുക്ശത്തി 

ന സ്ഥാനചലനമണ്ടായാല് സംഭോഗം ചെയ്യാതെതന്നെയും തജങന്യങ്ങളായ മപ 

ദ്രവങ്ങറം ഉണ്ടാകുമെന്നള്ളതിനാല് തആആവക വിചാരാദികഠംപോലും നിശ്ശേഷം വജ്ജി 

ച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു 

ഗുന്മാനാഫഭഗന്ദരവ്യണതുനീശ്ൂലാഭിഘാതസ്
രവാ. 

തോദാവത്തകകോഠമൂഡ്ഥമരുദഡ്യീലാവിസര്പ്പാദിഷ
ു 

ദ്ധാ“മാനകവിദ്രധിപ്രതിതുനീഷ്വേകാംഗസേക
ം തഥാ 

ത പിച്ുനാ മന്ദം സുഖോഷ്ണ്റം ഭിഷക്. 
കര്യാഭാസ്സു ലപ്രപൃണ്ണ ണ്ണ 

സമ്പക്കേണ വിനാ അപി 

രത്അവഗദം॥ സന്തി 
॥ ॥ ॥ 



ഗുന്മാനാഹഭഗന്ദരവ്യണതു 
നീശരൂലാഭിഘാതംസ്വാ 
തോദാവത്തകകേറാമൂഡു 
മരുദഫ്ീലാവിസര്പ്പാദിഷൂ 
പ്പീഹാധ്മഠനകവിദ്രധിപ്പ 
തിതുനീഷു, തഥാ ഭിഷക് ) 

ധാരാകല്പം ൩.൬൧ 

ഗുന്മം, ആനാഹം, ഭഗന്ദരം, വ്രണം, തുനി, ശൂല 
അഭിഘാതം, രക്തവാതം, ഉദാവത്തം, വള പ്പൂണ്, 

നം കുത്തിനോവു”, മൂഡുവാതം, അഹ്ലീച, വിസര്പ്പം 
മുതലായതില്ം 
പ്പീഹ, ആധ്മാനം, വിദ്രധി, പ്രതിതുനി ഇവ 
യിലും അപ്രകാരം വൈദ്യന് 

ഹസ്ത്റതലപ്രപൂണ്ണു പിചുനാ ടട €കെനിഠയെ തുണിഎഴുത്തു 
മന്ദം സുഖേോഘ്ണും 

ഏകാംഗസേകം കുയ്യാത് ടാ 

ടട. പതുക്കെ സുഖമായ ൧ടോകടുംവണ്ണം 
അതാതംഗത്തില് സ്റ്റേഹം മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു വീ 
ഴ്ത്തിക്കൊള്ളണം. 

ഗുന്മം, വയര്വീര്സ്റ്റ", ഭഗന്ദരരോഗം, വ്ണങ്ങ൦ം, തുനി, പ്രതിതുനി എന്ന ഗുന്മ വ്യാധിഭേദങ്ങറം, വേദന, അടിമുതലായരേല്ലൃക, രക്തസ്രാവം, കുത്തിനോവ', മദം ത്തം ചുവന്നു വടമായിത്തടിക്കുക (ശീതപിത്താദികലംക്കം ഇടു ലക്ഷണം കാണും; 
വായു വിഗുണമായി വേദന മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുക, അഷ്മീല, വിസര്പ്പം, പ്പീഴഹാ ഭരം, ആധ് മഠനം, വിദ്രധിമുതലായ രോഗഞങ്ങഗാക്കും വൈദ്യന് മപദ്രവാധിക്ൃയമുള്ള ഭാഗത്തു തൃണിയില് എണ്ണുമക്കി എടുത്തു സുഖോല്ല്ുമാകുംവണ്ണും പതുക്കെ അതാതംഗഥ അ്ങളില് പിഴിഞ്ഞു വീ.ഴ ക, ഇതിനു ഏകാംഗസേകം ഏന്നു പേര് പറയാം, കിഴി ഉുന്നുന്നതു” ഇതിന്െറ പ്രകാരഭേദംതന്നെയാണ്. 
വ്യായാമാ / തപവേഥരോധഫിമധൂമാത്യുച്ചനിചോചധാ_ ഓഫസ്പഫ്ൂരജഃപ്രവാതചിരക്യലാസീനതാസംസ്ഥിതിഃ 
ശോകം ാഗരപാദയാനഗമനക്രോധാതിഭാഷ്യാടികാം. 

്ല്ു ചത്വാഗഥോഷ്ണുജലോപചാര്യനതിഭക്സ്യാത“ബ്ര്മചാരീ സദാ വ്യായാമാതപധവേഗരോധഹി 
മധ്മൂമാതുപ്പനീചോപധാനാ 
ഹഃസ്വപ്ലരജൃയപ്വവാതചിര 
കാലാസീനതാസംസ്ഥിതിഃ 

ഭശ്ധകം ജാഗര പാദയാനഗമ 
നക്രോധാതിഭാഷ്യാദികാന് 
തൃക്ത്വാ അഥ 

ത്തി 
ടട 

വ്യായാമം, വെയില്, മലമൂദ്രാദിവേശംതടയുക, മഞ്ഞു വൃക ഇവ ഏതക്കക, ഉയന്നതോ അധികം താണതേറ ആയ തലവയ്ക്കു്, പകലുറക്കം, പൊടി കാറ൨് ഇവ ഏല്ക്കുക, ആധി കം ഇരിക്കുകയേം നില്ക്കുകയോ ചെയ്ക. 
ദ്യഖം, മാക്കമിയ്്ം കാല്നട, സവാരി, കോപം അധികംസംസ്വരിക്ക മുതലായവ 
വേണ്ടുംവണ്ണം ുമപേക്ഷിച്ചിട്ട്" പിന്നെ മല ജലോപചാര്യനതിളക് ൫ ചെവധൃടമ്ള വെള്ളം ശയചദികാംക്കുപയോഗിച്ചും 

ി സദാ ബ്രഹ്മചാരീ “ സ്യാത് ക 

ചികിത്സാകാലങ്ങളില് രേം 

മിതമായി ആഹാരം കഴി 
രോഗി എപ്പോഴും ബ്രദ്മചയ്യത്തോടുക്രടി വസി ക്കേണ്ടതാണ്, 
ഗി ശരീരംയംസകരമകംയ ഏല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വ ഇജിക്കണം, മലമൃത്രാദികഠം പ്രവത്തിക്കേണ്ടതിനെ തടയരുതു', മഞ്ഞു ഏല്ക്കയോം 

പുകയേല്ക്കയോ പുക വലിക്കയേം ചെയ്യരുതു”: അധികം ഉയത്മിയ്യം താഴ്ത്തിയ്യു 
കപ്പാതെ തലയിണ ഞ്ജണം, 

ബു ചയ്യുത്തോടുക്രടിയും ഇരിക്കേ 

പകല് ഉറങ്ങരുത്. പൊടിയും കെട്ട, ഠറ൨ം 

ണ്ടതാകുന്നം 

അത്ഥടീപികാപ്യാഖ്യാനത്തോടുക്രടിയ 
ധാരാകല്ലപം സമാഘം. 

നാനാ ത്തു 



ചുന 

ല് കേരി 6 ൨,1" 

നി 1 ച്ി 

മ പം ച് 
ഴ് 

ക. 

ന 

റു 1, 
യം മ 

1, ര് ദ്യം" സ്യ; ടം ന 
റ 

വ്; . ; ന്റ കു 
% ി പിള പ്പി പ്പ് 

പ; 4 ന, യു 
ദം & ല്പ് ൮ ക് ം [1] നി നു [ ഴി, ധ് 

ന ശി ടി 
നി രി റ) ലം | പ്പ്; 

ജ് 





[7 റം 

൭ ൨ ദ ൨ റൂ ചലം രു 

$ ഡ്യൂ ദ്യം ക്സ് 
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